
Fromma stiftelser, stipendiefonder, pensionsanstalter, sjukkassor
och dermed jemförliga inrättningar.

stiftclU1I8 n.aansi, stifturcn, stiftelscn: årtal, rård., ändmnål •. 1I,tilelni1t!/.

Abrahamssons gåfvofond (Grosshandlaren glemente 1784) kr. 7,502,851. Särskild di-
Aug. Abrahamsson 1869) kr. 27,912. Musi- rektion; bereclancle af pensioner åt efter-
kaliska Akacl.; understöd åt en sångare, Iefvande.

Abrahamsons lifräntefond (Baclaremästa- Allmänna institutet för döfstumma (Proto-
ren .J. O. Abrahamson 1870 och 1881) kr. kollssekreter. P. A. Borg, under beskycld af
384. Maria förs. fattigvårdsst.: för barn a Drottning Hedvig Elisabet Charlotta 1810)
Gålön och i Philips enska skolan. kr. 391,605. Särskild direktion; uppfostran

Ahllöfska testamentsfonden (Assessor O. af döfstumme barn. Institutet eger dess-
Ahllöf 1740) kr. 6,066. Stockh. magistrat; utom fastighet.
räntan delas mellan 12 i Stockholm boende Alms, Fru, donation (Enkefru S. Alm 1874)
ålderstigna, bräckliga och fattiga personer. kr. 2,000. Jakcbs och .Toh. förs. kyrko-

Ahlströmska testamentsfonden (Skepparen råd; understöd till fattiga inom församl.
M. Ahlström 1790) kr. 27,000. Stockholms Alms fond (Byggmästaren Axel Alm 1871)
magistrat , 12 pensioner il, 66 kr. 67 öre till kr. 4,006. Pastor i Jakob jemte 2 andra;
understöd för af testator utsedda jungfrur, att uppmuntm de arbetande klasserna till
deras anhöriga eller andra utsedda fattige flit, 8,rbetsamhet och sparsamhet.
i Stockholm födde personer. Alms, Axel och Sofia, Stiftelse, (Byggmä-

Akademiens pensionskassa (uppkommen staren A. Alms enka, E. S. Alm, 1874) kr.
genom influtna expositionsmedel. Kungl. 6G9,508. Särskild styrelse; har till ända-
reglem. 1831) kr. 85,182. Akad. f. el. f. mål att åt fader- och moderlösa barn samt
konst. pensionskassas styrelse; pension till andra sådana, hvilka, i salmad af behörig
akademiens professorer, lärare och tjenste- omvårdnad, äro i fara att sedligt förfalla
män samt deras enkor och barn. eller gll förlorade, bereda kristlig uppfest-

Akademiens reseunderstöd (direktör Sah l- ran och god handledning i syfte att dana
gren 1773, bergsrådet Dahlberg 1815 m. fl.) (lem till dugliga och redbara menniskor.
kr. 25,945. Vetenskaps-akaclemien; stipen- Alms testamente (Byggmästaren Ax. Alm).
die r till ett belopp af 1,300 kr. utdelas år- Pastor i Jakobs församling och Sparbanks-
ligen till yngre naturforskare för utförande direktionen. Egendom: 39 Gamla Kungs-
af resor inom Sverige med ändarnål att un- holmsbrogatan. Stockholms sjukhem och
dersöka landets nflturförhållamlen. en »fond till uppmuntran af flit, ordning

Akademiens stipendiefond (Musikaliska och sparsamhet hos de arbetande klasserna
akademien 1856) kr. 7,418. Musikaliska inom hufvudstaden, företrädesvis sådana,
akademien; för flit och framsteg. hvilkas biträde testator vid byggnader be-

Akademiens särskilda understödsfond gagnat, till lika fördelning.
(Grosshandlaren B. E. Dahlgren 1874) kr. Almgrens fond (Advokatfiskalen J. P. Alm-
100,000. Akad, f. d. f. konst., rese- och gren 1822) kr. 1,050. Katarina förs. fattig-
studiestipendier, belöningar å högtidsdagen. vårdsst.; räntan utdelas till fattiga civile

Akrelska fonden (Prof. C. Santesson 1~79) tjenstemäns enkor eller döttrar.
10,011. Karolinska inst. Iärarekoll., stipen- Almgrens fond (Grosshandlaren M. Alm-
dier åt studerande vid karolinska institutet. gren 1876) kr. 1,000. Coldinuorden , ett

Allmänna Barnbördshuset (1852) kr. pensionsrum.
386,578. Kungl. direktion; att förlösa barria- Almgrenska fonden (Grosshandlaren M.
föderskor. Almgren 1876) kr. 2,000. Direktionen öfver

Allmänna barnhusinrättningen iStockholm Fabriksfattigkassan; understöd till fabriks-
(Drottning Kristina 1637) kr. 2,792,226. arbetare.
Kungl. direktion; vård om värnlösa barn. Almgrens pensionsfond (Handelsbokhåll

Allmänna Enke- och pupillkassan (Kgl. re- M. Almgren 1876) kr. 1,000 Sällskapet P.
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B.; till enkor och barn efter mindre bemed- kr. 795. Ladugårdslands förs. fattigvårds-
lad ledamot af sällskapet Par Brikol, styrelse; för inrättande af ett fattighus på,

Altins fond (Stadsläkaren M. L. Altin 1877) Ladugårdslandet.
kr. 6,000. Karolinska inst, lärarekoll.; sti- AsJJlunds testamentsfond (Grossh, D. Asp-
pendiet åt vid karel, inst. studerande med. lund 1804) kr. 124,500. Bemedlingskommis-
kandidater. sionen; pensioner a 75 kr. tilldelas fattige

Anonymt testamente (X. 1880) kr. 5,000. borgare, deras enkor och oförsörjda barn
Tyska förs aml, föreståndare; till fattiga; m. fl.; år 1880 utdelades 6,006 kr. åt 82 per-
räntan till ännu lefvande testator. soner; åtskilliga anslag utgå äfven dels till

Anonym välgörenhetsstiftelse En hand- Torsåkers församl. i Hernösands stift, dels
lande, sannolikt medlem af Brödraförsamlin- till frimurarebarnhuset.
gen härstädes, testamenterade på 1780-talet Bagges fond (Mamsell F. E. Bagge 1849)
ett icke uppgifvet belopp, med föreskrift att kr. 3,000. Klara förs. kyrkoråd; understöd
af årsräntan skulle 1/5-del läggas till kapita- åt fattiga.
let och de öfriga </5 utdelas med efter om- Bankska legatet (Josef Bank 1792) kr.
ständigheterna lämpade belopp till fattiga 1,288. Vetenskaps-akademien; såsom till-
ålderstigna eller sjukliga fruntimmer; gåf- ökning på lönen till Bergianska läraren.
vorna utdelas i tysthet; ingen myndighet Bankostatensenke-ochpupillkassa(Banko_
får med fonden taga befattning eller fordra fullmäktige och kommiss ariern e i riksban-
redovisning; fonden förvaltas af 5 personer ken 1748) kr. 787,194. Särskild styrelse;
med redovisningsskyldighet inför Gud och pension åt riksbankens tjerlstemän och vakt-
sina samveten; när en af de fem förval- betjentes enkor och minderåriga barn, samt
tarne aflider, välja de öfriga en ny, så att ogifta döttrar efter 50 år.
antalet alltid är 5. Barnbördshuset Pro Patria (Assessor C.

Apelgrens fond (Mamsell S. L. Apelgren Ramström 1774) kr. 11,880. Direktionen
1811) kr. 1,500. Maria förs. kyrkoråd; sti- för sällskapet Pro Patria; intagande och
pendier åt södra latinläroverket till obe- vård af barnaföderskor, samt att anskaffa
stämdt antal. underhåll m. m. för ett visst antal vid in-

Arbetshemmet för blinda i Stockholm (f. d. rättningen födda barn; fastigheten är vår-
Direktor O. E. Borg 1868) kr. 23,983. Sär- derad till 66,000 kr.
skild styrelse; att inom fäderneslandet verka Barnhjelpsfonden (Excell. Grefve C. de
för blindas arbetsförtjenst m. m.; inträde Geer med 10,000, åtskilliga andra försam-
afgiftsfritt mot borgen å 100 kr., som i nöd- lingsboar med 5,000 1836) kr. 15,000. Jakobs
fall användas som sjukhjelp. och J oh:s fattigvårdsstyrelse ; till mat och

Arfvedsons testamente (Direktör C. Arf- beklädnad åt fattiga barn.
veds on 1856) kr. 7,500. Storkyrkoförsam- Barnmorskefonden (KgI. reglemente 1840)
lingens kyrkoråd; årliga räntan användes kr. 11,750. Särskild styrelse; understöd åt
till understöd åt ålderstigna eller sjuka fat- gamla sjuka och fattiga barnmorskor.
tiga, äfvensom åt värnlösa barn. Barnmorskornas i Stockholm pensions-

Armeens enke- och pupillkassa (Krigsbe- förening (1860) kr. 22,999. Särskild direk-
fälet 1817) 831,491. Dir. öfver armeens pen- tion; pensioner åt äldre barnmorskor.
sionskassa; pensioner åt enkor och barn Bayards fond (Kamereraren D. Bayard
efter arme ens embets- och tjenstemän. 1833) kr. 4,500. Adolf Fredriks förs. fattig-

Armeenspensionskassa(Krigsbefälet1756) vårdsstyrelse; till åldriga ogifta döttrar af
kr. 3,747,794. Särskild direktion; pensioner embets-, tjenste- eller borgersmän m. fl.
åt armeens embets- och tjenstemän; stats- Bayards fond (Kamereraren D. Bayard
anslag såsom fyllnadspension, f. n. 900,000 1833) kr. 1,500. Adolf Fredriks förs. fattig-
kr. årligen. vårdsst.; till sängliggande på fattighus.

Arrhenii donation (Handl, A. W. Arrhe- Beethuns fond (Mamsell A. Beethun)
nius 1872) kr. 6,000. Storkyrkoförsaml. kyr- kr. 2,404. Ladugårdslands förs. kyrkoråd;
koråd; till hjon på Sabbatsberg. till julgåfvor åt fattiga fruntimmer.

Artisternas och Literatörernas pensions- Behrens donation (Gördelmakaren J. F.
förening (Artister och Iiteratörsr 1847) kr. Behrens) kr. 700. Jakobs och Joh. förs.
168,674. Särskild direktion; pension till kyrkoråd; »en liten påökning till Jakobs
åldrige artister och literatörer samt deras och Johannis församlingars skolepresters
enkor och barn. (ingår i den rektor och 2 kolleger tillkom-

Aschlings testamente (Contre-amiral, C. mande lön).
F. Aschling), kr. 300. Skeppsholms för- Beklädnadsf. f. fattiga skolb. kr. 200.
samlings kyrko- och skolråd. Adolf Fredriks församlings fattigvårdsst.

Asplunds fond (Handl. A. Asplund. 1784) Beklädnadsf. f. fattiga skelb, inom Ladug.
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förs. kr. 19,150. Ladugårdslands försam- Berggrens fond (Hyrkusken ~L Berggren
lings fattigvårdsstyrelse. Bemedlingskorn- 1837) kr. 1,500. Adolf Fredriks förs. fat-
missionen; af dessa medel utdelas årligen tigvårdsstyrclse; till kläder åt de mest nöd-
10 pensioner iL 75 kr. åt fattiga borgare, stälda fattighushjon.
(leras enkor och oförsörjda barn. Berggrens fond (Hyrkusken .i\I.Berggren

Benedickska asylerna kr. 130,000. All- 1857) kr. 7,500. Klara förs. fattigvårdsst.;
mänria Barnbördshuset; ränteuiodlcn an- r.intan anslagen till kläder åt förs. mest
vändas åt behöfvande barnaföderskor. nödstalda fattighushjon m. fl.

Benedicks testamentsfond (Brukspatro- Bergianska stiftelsen (Professor P. J. Ber-
nen E. O. Benedicks 1876) kr. 2,000. Ja- gius 1784). Donationskapitalet 8,333 kr.,
kobs och Joh. fattigvårdsstyrelse ; till hjelp egendomen Bergiilund, Vetenskaps-akade-
för de fattiga utöfver hvad dessa enl. fattig- mien; till publici nytta och till en skola
vårdsförfattningarna bekomma, eller för så- för trädgårdsskötselns eller hortikulturens
dana fattiga, som icke af fattigvårdssam- upphjelpande i riket under namn af Ber-
hällena erhålla understöd. gianska trädgårdsskolan.

Benedicks fond (Kammarherren IV. A. Bergmans g~fvofond (Lärarinnan Ellen
Benedicks 1868) kr. 83,329. Styrelsen för Bergman 1880) kr. 812. Musikaliska aka-
Lotten Wennbergs fond; vård och upp- demi en ; för sång; räntan lagd till kapitalet.
fostran af sådana barn, som iiro i följd af Bergman-Mi.illerska fonden (Sjöfaranden
fattigdom eller sedeslöshet i hemmet i be- A. Bcrgruau-Muller 1831) kr. 1,335. Dir.
hof af hjelp och räddning. öfv. Sthms. stads undervisningsvcrk , till

Benedicks stipendiefond (Brukspatron W. böcker at fattiga skolbarn.
Benedicks 1848) kr. 9,000. Mosaiska för- Bergqvists fond (Mamsell Berguvist 1861)
saml. föreståndare; stip. åt judisk stude- kr. 1,000. Klara fattigvårdsstyrelse. pen-
rand e vid svenskt universitet. sion till en ogift dotter, som försörjer sin

Benedicks understödsfond (E. O. Bene- moder.
dicks 1876) kr. 2,000. Mosaiska församl. Bergstenska fonden (Enkefru L. M. Berg-
föreståndare; till behöfvande inom församJ. sten 1826) kr. 4,256. Stockholms stads Kon-
enligt vederbörande fattigvårdsst. heslut. sisturi um ; af räntan utdelas 3 pensioner åt

Benedicks stipendiefond (Kammarherren fattiga prestenkor eller prestdöttrar.
W. A. Benedicks 1861) kr. 30,000. KaroJ. Bernegaus fond (Kamereraren G. W. Ber-
inst. lärarekoll., till studerande vid karo- neg-au 1852) kr. 30,000. Klara förs. kyrko-
linska inst. råd : understöd åt fattiga.

Bergska fonden (Hofbetjenten Halvard Beronii donationer (Handlanden K. B.
Berg 170Q) kr. 2,500. Förv. af de under f. Berouius 1870.) kr. 3,350. Storkyrkoförsaml.
d. Kgl. Ofre Borgrättens vård stälda me- kyrkoråd. ..
del; understöd åt enkor och barn efter be- Von Beskows donation (Ofverste kammar-
tjente vid Strömsholms slott och stuteri. junkaren friherre J3. von Beskow 1864) kr.

Bergs stipendiefond (Organisten P. A. 10,250. Akad. f. el. f. konst.; till stipendium
Berg 1863) kr. 1,500. Musikaliska akade- åt konstnär. ..
mien; till befrämjande af organist bildningen. Von Beskows pensionsfond (Ofverste kam-

Bergs testamente (Mamsell J. J. Berg marjurikaren friherre B. von Beskow och
1816) kr. 35,000. Direktion öfver Borger- hans hustru 1\1.von Beskow, f. Wåhlberg
skapets Enkeh us , räntan anslagen till pen- 1864) kr. 5,301. Direktionen öfver civil-
sioner .il 150 kr. åt 12 ogifta fattiga och statens pensionsinrättn.: 2:ne pensioner för
ålderstigna borgardöttrar. embetsmäns enkor eller oförsörjda döttrar.

Bergerska donationen (Tullförvaltaren i Beskowska donationen (Ofverste kammar-
Göteborg C. G. Bergers testamente 1878) jurikaren B. von Beskow 1880) kr. 10,000.
kr. 290,000. Vitterhets-, Historie- och An- Kgl. Witterhets-, Historie- och Antiqvitets-
tiqvitetsakademien; af räntorna användas akademien; understöd för yngre, obenred-
6,000 kr. för historiska, 7,000 kr. för anti- lad och förtjent forskare inom de veteaska-
qvariska ändamål, efter utgiftsstat, som per, som tillhöra området för akademiens
för hvart år bestämmes. verksamhet.

Bergers stipendium (Kryddkramh andels- Beskowska fonden (Öfverste kammarjun-
societeten till minne af dess ledamot Lorentz karen friherre B. von Beskow och hans
W. Berger 1829) kr. 8,900. Vårdarne af hustru 1864) kr. 10,539. Dir. öfver Sthms
f. d. Kryddkramhandels-societetens pen - stads undervisningsverk; till ..stipendium.
sionskassa; understöd vid läroverk åt söner Beskowska stipendiefonden (Ofverstekam-
till obemedlade inom kryddkramhandcls- marjunkaren B. von Beskow och hans hustru
societeten. 1864) kr. 10,000. KgJ. Vetenskapsakademi-
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en; till ett stipendium åt någon ung, för- arbetsanstalt för fattiga barn, handtverks-
tjent och obemedlad vetenskapsidkare. gesäller och lårgossar.

Beskows stipendiefond (Ofverste kam- van Booms stipendiefond (Musikus J.
marjunkaren Friherre B. von Beskow och van Boom 1861) kr. 1,000. Musikaliska
Malin von Beskow 1864) kr. 21,127. Mu- akademien; för pianospelning.
sikaliska akademien; blifvande resestipen- Booströmska fonden (Presidenten E. Boo-
dium , räntan reserverad. ström 1845) kr. 1,515. Dir. öfver Sthms

Beskows testamente (Brukspatron H. N. stads undervisningsverk: till böcker och
Beskow 1833) kr. 7,500. Tyska församl, premier åt skolynglingar.
föreståndare; till skollärarne. Borqareståndets donation (Borgarestån _

Björckska stipendiefonden (Grosshandla- det 1866) kr. 6,501. Tekniska högskolans
ren Sv. Björck 1802) kr. 200. Samfundet styrelse; stipendier åt tekniska högskolans
Pro Fide & Christianismo ; stipendier till elever.
skollärare. Borgerskapets egen disposition ad pios

Bohmanska testamentsfonden (Grosshand- usus (Stockholrns Borgerskap 1749) kr.
Iaren F. O. Bohman 1767) kr. 145,629: 58 150,000. Bemedlingskommissionen; pensio-
öre. Direktionen öfver allmänna Enke- och ner il. 75 kr. till fattiga borgare, deras
pupillkassan; understöd åt sjuka barn af enkor och oförsörjda barn; år 1880 utdelades
delegare i allm, Enke- och pupillkassan. 7,087 kr. åt 95 personer.

Bohman E:sons fond (Viktualiehandlan- Borgerskapets enkhus (Stockholms bor-
den E. Bohman Kson 1822) kr. 4,500. Kata- gerskap 1724) kr. 450,000. Särskild direk-
rina förs. fattigvårdsst.; vedutdelning till tion; underhåll af ålderstigna borgareenkor
fattige inom förs. m. m. i Stockholm.

Bohman E:sons fond (Viktualiehandlan- Borgerskapets gubbhus (Stockholms Bor-
den E. Bohman E:son) kr, 3,000. Ladu- gerskap 1788) kr. 382,510. Borgerskapets
gårdslands förs. fattigvårdsst.; till under- Gubbhusdirektion; underhållande af ålder.
stöd åt fattiga utom fattighuset; räntan stigne borgersmän i Stockholm.
öfverlemnad till Sabatsbergs fattighusin- Botins eller Schönborgs fond (Grefve
rättning. Jan Gyllenborg 1831) kr. 9,000. Maria förs.

Boijeska fonden (Gravören J. P. Boije) kyrkoråd: till tre enkor eller döttrar efter
kr. 18,075. Storkyrkoförsamlingena kyrko- embets- och tjenstemän samt två enkor
råd; sex pensioner il 150 kr. utdelas årligen eller döttrar af handlande eller fabriksid-
till fattiga och sjukliga enkor af Borgare- kare; samt en sjettedel af årets ränta till
klassen i Storkyrkoförs. kyrkonotarien.

Bok- och Musikhandlarnes pensionsföre- Brandels donation (Anna 1\'1. Brandel
ning (MusikförIä$garen A. Hirsch, Bokhandl, 1795) kr. 2,700. Jakobs och J oh. förs.
J. J. Flodin m. n. 1853) kr. 94,876. Särskild kyrkoråd; understöd till fattiga enkor m.
styrelse; pension åt delegarne. fl. inom församlingen.

Bolins fond (Handlanden Bolin 1796) kr. Brandels fond (Mamsell A. S. Brandel
658. Klara förs. fattigvårdsst.; till fattig- 1867) kr. 62,588. Ladugårdslands förs.
hjonen. kyrkoråd; afkastningen utgår för närva-

Bolins fond (Handlanden Bolin 1802) kr. rande till största delen såsom lifränta, men
544. Klara förs. kyrkoråd; till de fattiga deraf skall sedan användas ena hälften till
jultiden. bidrag åt fattiga skolbarn inom församlin-

Bollins fond (Bryggaren O. G. Bollin gen, och den andra hälften, efter anmälan
1862) kr. 3,000. Adolf Fredriks förs. fattig- af någon församlingens medlem och kyrko-
vårdsst.; till fattiga skolbarns beklädnad, rådets pröfning för hvarje gång, till under-
sedan pensionären dödt, stöd åt behöfvande, och helst i form af

Bomans fond (Kammarskrifvaren E. Bo- tillfälliga mindre gåfvor för att lindra
man 1817) kr. 1,740. Kungsholms förs. oförvållad verklig nöd samt der utsigt före-
kyrkoråd; till 2:ne fattiga välfrejdade ål- finnes att genom penningehjelp en arbet-
derstigna inom församlingen. sam och nyttig medlem kan åt samhället

Bomans testamente (Viktualiehandlanden återvinnas.
E. E:son 1827) kr. 5,000. Direktionen öfver Brandelska fonden (Mamsell A. S. Bran-
Nödhjelpskassan; af räntan skola utgå 2 del 1867) kr. 42,000. Direktionen öfver
pensioner il. 75 kr. och återstoden användas Drottninghuset; pensioner.
efter direktionens godtfinnande. Branders donation (Kamereraren H. A.

Boman Erikssons fond (Viktualiehand- Brander 1869) kr. 5,000. Kgl. Patriotiska
landen E. Boman 1814) kr. 9,843. Ladu- sällskapet; räntan användes till utdelning
gårdslands förs. kyrkoråd;. till en läro- och af sällskapets medaljer till industriidkare,
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"såsom mästare, gesäller eller arbetare, 214,058. Särskild styrelse; pensioner och
hvilka visat utmärkt skicklighet i sitt ar- unrlerstöd åt delegare.
bete, förenadt med långvarig trogen tjenst, Burens fond (f. d. Handlanden P. G. Bu-
gällande dessa belöningar såväl män som ren) kr. 450. Storkyrkoförs, ensk. fattig-
qvinnor, i städer och å landet", förutom till vårdsst.
6 exemplar i silfver af svenska l'rädlIårds- Bylunds fond (Hofapotekaren E. Bylund)
föreningens medalj till nämnda förening. kr. 900. Storkyrkoförs, ensk. fattigvårdsst.

Branders fond (Karnereraren H. A. Bran- Bylundska testamentsfonden (Apotekaren
der 1869) kr. 102,250. Stockholms Förmyn- E. Bylund 1818) kr. 3,000. Medicinalsty-
darekammare ; fattiga, sjukliga, ogifta frun- relscn ; till underhåll och förökande af
timmer, som uppnått 60 års ålder, äro födda Isarnlingarne och biblioteket vid Karel. in-
och boende inom Stockholms stad, helst å stitutet.
Södermalm, och hvilkas fäder varit civile 1 Byzantinska resestipendiet (envoyen P. O.
tjenstemän vid Stockholms stads verk eller 'I von Asp 1(03) kr. 30,000. Upsala universi-
inrättningar, erhålla understöd till hiilften ut tct: för tre af nio på livarandra följande
fattiga, den andra hiilften till barn, hvars år utses stipendiater af Vetenskaps-akade-
fäder varit industriidkare, trädgårdsmästare mien, som för samma år uppbär årliga rän-
m. m., äfvensom stipendier åt studerande ; I tan 1,500 kr.; under de öfriga sex åren ut-
"ingen får komma i åtnjutande eller bihe- 'Ises stipendiater af Upsala univers.'itet, som
hållande af pension eller stipendium, som förvaltar donations kapitalet.
tillhörer eller håller sig till annan läm, Bångs fond (Direktören G. Bång 1854)
sekt och läsaresamfund iin vill' christna eYan-1kr. 18,00.0... Katarina förs. fattigvårdsst.;
geliska lutherska lära". utdelning åt fattighjonen; föl' närvarande

Brandts testamente (Enkefru VV. Brandt Iifrånta.
1878) kr. 2,000. Ladugårdslands försarnl, B3ngs fond (Direktören G. Bång 1854)
kyrkoråd; till förstärkning af A. B. C. Tuns kr. 7,500. Katarina förs. tattigvårdsst., till
fond. fattiga skolbarns beklädnad: f. n. lifränta.

Brenners legat (C. H. Brenner) kr. 260. S3ngs testamente (Fru 1\1.D. Bång 1774)
Pastor i Tys ka församlingen; fiir fattiga. kl'. 240. Tyska försmul. föreståndare; till

Brobergs fond (Viktualiehandlandcn C. I en studerande yngling.
J. Broberg 1845) kr. 11,000. Klara förs. I Bäärenhielms fond (Kamereraren No G.
fattigvårdsst, : räntan utgår såsom Iifränta i Bäärenhiehu 1875) kr. 1,000. Adolf Fredrik!
åt 2:ne personer, mcn efter deras död nt-I förs. kyrkoråd; till försarnl. arbetsskola för
delas räntan till futtiga inom församlingen. gOiisar.

Brobergs pensionsfond (Mamsell J. C. i Cabanis fond (Enkefru A. Cabanis 1869)
Broberg 1(65) kr. 2,000. GrOSShandclssocie-1 kr. 2,000. Maria förs. kyrkoråd; till akt-
tetens deputerade; pension till en gro-s- ningsviirda bchöfvande inom församlingen.
handlaredotter. Caminska testamentsfonden (Assessor L.

Brobergska testamentsfonden (Enkefru M. Camin 1832). Klara församlings skol-
E. Broberg 1842) kr. 3,386. Storkyrkoför- styrelse; till elever vid Klam högrc lär-
samlingens skolråd; till förmån för fattig- domsskola.
skolan i församlingen. Carlboms donation kr. 125. Jakobs och

Brogrens testamente (D ppbördskommis- J oh. förs. kyrkoråd.
sarien C. Brogren 1877) kr. 1,000. Stor- Carlgrens fond (Sergeanten J. Carlgren
kyrkoförsamlingcns kyrkoråd. 1818) kr. 1,540. Kungsholms förs. fattig-

Bromans, S. A., Postdirektören, donerade vårdsst., till utdelning åt fattighjonen.
sjuk- och begrafningskassa (Postdirektö-] Oasparsons fond (Löjtnant S. E. Caspar-
ren S. A. Broman 1862) kr. 4,508. Särskild son) kr. 2,000. Diakoniss-sällskapets för-
styrelse; sjuk- och begrafningshjcp för bref'- valtning s-utskott,
bärare och postvaktmästare i Stockholm. Oasparssons pensionsinrättning (Fa brikö-

Brooströms fond (Kållarrnästarou O.Broo- ren P. A. Casparsson 1850) kr. 19,414. Di-
ström 1844) kr. 2,000. Katarina förs. fattig- rektionen öfver Fabriksfattigkassan; pen-
vårdsst.; utdelning åt fattighushjonen. sicner till arbetare vid sidenfabriker.

Brudgåfvefonden (Stiftad af konung Oskar Castelins fond (Kryddkrarnhandlaren A.
I till åminnelse af kronprinsessan Lovisas Castelin och hans hustru 1836) kr. 15,017.
förmälning 1850); Brudgåfva af 150 kr. åt Vårdarne af f. d. Kryddkrarnhandl. -societe-
5 dygdiga och ärbara brudpar, som årligen tens pensionskassa; pensioner till enkor och
den 19 Juni i Storkyrkan sammanvigas. ogifta döttrar efter f. d. Kryddkramhan-

F. d. Bryggareembetets i Stockholm pen- dels-societetens ledamöter.
aionskassa (f. d. Bryggareembetet) kronor Cederschiöids fond (Departementschefen
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R. 'rh. Cederschiöld 1865) kr. 2,000. Klara Joh. fattigvårdsstyrelse; till fortsåttandet
förs. kyrkoråd; understöd åt fattiga. och driften af förs. arbetshus.

Civilstatens allmänna enke- och pupillfond de .Geers donationsfond (Excel l, grefve
(Offentlig inrättning 1798) kr. 12,994. Direkt. C. de Geer 1850) kr. 15,150. Jakobs och
öfver civilstatens pensionsinrättn.; pensio- J oh. fattigvårdsstyrelse ; till understöd åt
ner åt civile embets- och tjenstemäns i några utöfver det hittills vanliga antalet
fattigdom efterlemnade enkor och barn; å församlingens fattighus intagne personer.
åtnjuter årligt statsanslag af 45,000 kr.; de Geers donationsfond (Excell, grefve
pröfningsrätt tillkommer Kungl. Maj:t. C. de Geer 1859) kr. 7,500. Jakobs och

Civilstatens enskilda enke- och pupill- J oh. fattigvårdsstyrelse ; till understöd åt
fond (Offentlig inrättning 1826) kr. 238,497. fattiga barn inom församlingen, hvilka fyllt
Direkt. öfver civilstatens pensionsinrättn., 14 år, men af sjukdom eller annan orsak
pensioner åt civile embets- och tjenste- äro oförmögna att sig försörja, samt såsom
mäns enkor och barn. tillfälligt understöd åt andra fattiga af

Civilstatens kapital- och lifränteförsäk- hvilken ålder som helst, hvilka befinna sig
ringsantstalt (Civilstatens fullmäktige med uti en hjelplös belägenhet.
af Kgl. Maj:t faststäldt nådigt reglemente Den svenska afdelningen af den Britiska
1866) kr, 836,039. Direktionen öfver civil- och Allmänna federationen (Skolförestånda-
statens pensionsinrättn.: att antingen åt ren i Liverpool G. Buttlers hustru, J. Butt-
delegares söner samla kapital till utdel- ler, 1875). Särskild direktion; att befrämja
ning på en gåug efter vissa på förhand be- allmän sedlighet och särskild,t verka för
stämda tider, eller ock åt deras hustrur afskaffande af prostitutionen såsom laglig
och döttrar bereda lifränta vid viss ålder, eller tolererad institution; i samband här-
dock ej före 40 år.' . med: ett arbetshem för värnlösa qvinnor,

Civilstatens pensionsinrättning (Offentlig ett herberge och en syskola för flickor, ett
inrättning 1826) kr. 7,207,802. Särskild di- adresskontor för sökande och en låne- och
rektion; pensioner åt civile embets- och hjelpkassa m. m.
tjenstemän vid fylda 55 års ålder; åtnjuter Didrikssons fond (Enkan H. Didriksson
årligt statsanslag af 72,971 kr. 1812) kr. 1,500. Maria förs. kyrkoråd; sti-

Collianders fond (Dorothea Ch. Collian- pendier åt södra latinläroverket till obe-
der 1850) kr. 600. Apotekare-societetens stämdt antal.
direktion; pension till fattiga apotekare- Diedrichsonska donationerna (Direktören
enkor. G. F. Diedrichson och hans fru) kr. 55,487.

Coopvrerdie-Skeppare-Societetens kassa Direktionen öfver Nödhjelpskassan ; af rän-
kr. 60,000. Sjökaptens-societeten; af rän- tan utdelas pensioner å 30, 48 och 54 kr.
tan tilldelas pensioner åt ålderstigne sjö- Drakeska testamentsfonden (Linkrämaren
kaptener samt deras enkor och barn, äf- J onas Drake 1783) kr. 36,000. Storkyrko-
vensom begrafningshjelp. församlingens fattigvårdsstyrelse ; afkast-

Dahlgrenska donationsfonden (Apotek a- ningen användes till understöd åt gamla
ren J. A. Dahlgren 1876) kr. 6,740. Fo- fromma och sjukliga fattiga.
storländska föreningens styrelse; premie Dramatiska och musikaliska artisternas
till lifränteinsatser åt späda barn; utdel- pensionsförening (Teaterdirektören P. J.
ningen skall börja år 1912. Deland 1857) kr. 79,000. Särskild direk-

Dahls testamente (Mamsell M. C. Dahl) tion; att, så långt föreningens tillgångar
kr. 570. Skeppsholms församlings kyrko- medgifva, utdela pensioner å 300 kr. år-
och skolråd. ligen.

Dalqvists fond (Enkan Ch. Dalqvist 1784) Drottningens hospital (Menniskovän 1842)
kr. 337. Maria förs. kyrkoråd; åt en fattig kr. 99,772. Svea Gardes regementekassas
enka; pensionären utses hvarje år. direktion; att bereda understöd åt afske-

De 5 Brödernas fond (Anonym 1877), kr. dadt underbefäl och manskap vid Svea Lif-
1,000. Vederbörande läroverkskollegium; garde, beroende på uppförande och tjen-
uppmuntran åt välartad yngling vid gym- stetid vid regementet.
nasium, med företräde åt obemedlade em- Drottningens hospitalskassa (grundlagd
betsmäns söner. år 1805 af en "Menniskovän") kr. 76,368.

de Geers donation (K. Ch:a Ribbing 1783) Direktionen öfver Drottningens hospital;
kr. 2,250. Jakob och Joh. förs. kyrkoråd; räntan användes till årliga pensioner samt
understöd till 6 fattiga af Jak. och Joh. tillfälliga nådegåfvor åt afskedadt och be-
förs., af hvilka 4 enkor, höfvande underbefäl och manskap af Svea

de Geers donationsfond (Kammarh. frih. Lifgarde.
C. de Geer 1796) kr. 2,500. Jakobs och Drottninghuset (Konung Carl XI:s Drott-
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Ding, Ulrika Eleonors, antagligen 1682) kr. Elfstedtska pensionsfonden (stiftad 1857
124,410. Särskild direktion; intagning och af en orubctsman, hvilkon anhållit frI VMa
försörjning af ålderstigna, sjukliga, i torf- okänd) kr. 4,927. Direktionen öfver civil-
tighet stadda enkor och döttrar efter ci- statens pensionsinrättn., afkastningen skall
vile och militäre ernbets- och tjensterniiu, användas till understöd åt civila emhets-
prestcr, borgare samt sådana hofbetjenter, och tjoristemåns behöfvunde enkor, med före-
hvilka icke burit livre. träde för dem, som ega många minderåriga

Duboiska fonden (Stenhuggaren C. G. eller oförsörjd» barn.
Dubois 1867 och 1872) Ju. 66,387. Folk- Eliassons understödsfond (Fabrikör Levy
skoleöfverstyrelsen i Stockholm; understöd Eliasson och hans fru Edeliuc f. Salomons-
åt skolbarn för förkofran, vill högre eller son 1874) b. 5,000. Mosaiska församl. fö-
annan skolanstalt, i folkskolcundel'Yisnin- rcstandare , räntan användes till understöd
gen. åt fattiga ynglingar och flickor inom mo-

Dyks fond (Gudinund Dyk 1659) kr. 615. saiska församl., hvilka önska fullkomna sig
Förrnyndarekammaren ; stipendier. _ i yrke eller kunskaper.

Döfstumföreningen (1868) kr. 26,157. Sär- Elmbladska fonden (Lektor P. M. Elm-
skild styrelse; att bereda arbetsförtjenst åt "hel 1871) kr. 1,000. Vederbörande EiTO-
c1öfstumma ledamöter samt medelst lån el- verks kollegium; stipendium för den i mo-
ler gåfvor nnderstödja dem, som iiro sjuka genhetsexamen bäst vitsordade.
eller åldriga eller annars behöfv ande, iif- Engeströms, Eufemia M. V., stiftelse (Stats-
vensom att anskaffa bibliotek till utlåning minister L von Engeström 1820) h.4,000.
åt 10damöterne eller genom föredrag verka \1 Katolska kyrkovärdcn: försörjning för 4
upplysande. fattiga enkor af katolska bekännelsen.

Ebersteinska, Schotteska och Kuhlman- Enke- och pupillkassan vid riksbankens
ska donationerna (Fruama Cl. A. C. Eber- afdelningskontor och pappersbruk (!likets
stein och lVI. C. Schotte m. tI. 1799, 1807 Ständer 1851) h. 79,379. Särskild styrelse;
och 1817) kr. 2,000. Kgl. Patriotiska säll- pensioner åt cnkor och barn, dels efter
skapet; riintan utdelas årligen till hemgift tjcnsteuuin och betjentc vid f. d. banko-
åt 2:ne fattiga och dygdiga flir kor af den diskontverket och dels efter sådana vid af-
arbetande klassen.. clelning:-;kontoren och Tumba bruk.

Edberg (Fattighjonet Wihn.a Edbergs Enke- och pupillkassan vid Stockholms
lifräntefond) h. 675. Storkyrkoförsaml. stads embetsverk (Kungl. reglem. 1852) kr.
fattigvårdsstyrelse. 508,032. Särskild direktion; att bereda,

Egeriaorden (Vinhnndlaren A. L. Helle- pensioner åt 11elegm'nes cnkor och oför-
berg 1850) kr. 9,103. S,irskild styrelse, sörjda barn.
hografningshjelp och understöd. En ärlig mans fond (1785) kr. 600. Klara

Ehlerts testamente (Kapten H. K Ehlert fattizvårdsst.: till det fattigaste hushåll.
och fru 1857) kl'. 1,000. Tyska f'örsaml. Erikssons fond (Enkefru L. K. Chr. Eriks-
föreståndare; räntan till iLnnulefvandc sliig- son 1866) kr. 1,000. Ladugårdslends förs.
tingar. fatfigvårdsstyrelse; till fördelning mellan

Ehrenp~hls stipendiefond (Assessor A. 6 ålderstigna frun timmer; Iifränta,
Ehrenpåhl och hans hustru 1781) kr. 250. Fabriksfattigkassan (Stockholms fabriks-
Katarina förs. kyrkoråd; premier åt Iärjun- idkare 1752) kl'. 162,337. Direktionen öf-
gi\r. ver Fabriksfattigkassan; understöd åt fa-

Ekholms testamentsfond (Guldsmeden J. briksarbetare.
Ekholm 806) kr. 12,522. Jakobs och Joh. Fagerbergs pensionsinrättning (Sadelrna-
församl. fattigvårdsst., räntan tillfaller "fat- kareåldermanncn J. Fagerberg 1830) kr.
tiga medborgares enkor och minderåriga 173,421. Särskild styrelse; pensioner, sjuk-
barn" med 30 kr. hvar årligen. och begrafningshjelp åt fattiga och välfrej-

Ekströms fond (Grossh. H. E. Ekström dade personer, som "ro eller varit borgare
1842) kr. 15,000. Klara församl. kyrkoråd. i Stockholm, deras enkor och oförsörjda
Räntan utdelas till de mest behöfvandc barn; år 1880 utdelades 16,547 kr. till 235
enkor och ogifta fruntimmer, tillhörande personer.
"pauvres honteux" inom församl. Fagerlundska fonden (Sidenfabrikör M.

Elementariestipendiet (genom insamling C. Fagerlund 1860) kr. 30,000. Direktionen
1865) kr. 1,000. Dir. öfver nya elementar- öfver fabriksfattigkassan; understöd till fa-
skolan; understöd företrädesvis åt någon brlksarbetare.
från skolan utgången lärjunge, som stude- Faleks testamente (Mamsell B. Ch. Falck
rar Tid Upsala universitet eller åt någon 1815) kr. 6,198. Direktionen öfver nödhjelps-
lärjunge Tid skolan. kassan i Stockholm; räntan utdelas till 2
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i Stockholm boende fattiga, välfrejdade Flobergs fond (Guldsmeden S. Floberg
oförsörjda juveleraredöttrar eller, om sådana 1830) kr. 1,500. Katarina förs. fattigvårdsst.;
ej finnas, till guld-eller -silfverarbetares pension åt en fattig borgareenka.
döttrar. Flobergs fond (Guldsmeden S. Floberg

Falk. M., Enkefru, kr. 500. Skeppsholms 1822) kr. 1,500. 'Direktionen öfver Nöd-
församlings kyrko- och skolråd. hjelpskassan.

Falks fond (Enkan M. Falk 1796) kr. 500. Flobergs testamente (Guldsmeden S. Flo-
Adolf Fredr. förs. fattigvårdsst., till under- berg 1837) kr. 3,000. Bemedlings-kommis-
stöd åt fattiga. sionen; räntan användes. till lifstidspensio-

Falks fond (Enkan 1\'1.Falk 1796) kronor ner åt 2 fattiga borgarenkor, af hvilka den
1,000. Ladugårdslands fors. fattigvårdsst.; ena bör vant guldsmedsenka.
till understöd åt fattiga. Flodinska stipendieinrättningen (Borg-

Falks fond (Jungfru Falk 1810) kr. 300. mästaren S. C. Flodin 1795) kr. 146,985.
Klara f:s kyrkoråd; till de fattiga jultiden. Stockholms magistrat; understöd till stu-

Falks fond (Enkefru M. Falk) kr. 800. derande vid Upsala och Linköpings högre
Storkyrkoförs. fattigvårdsst. elementarläroverk.

Fattiga barns vänner (friherrinnan Ceder- Flormanska belöningen (Professor A. H.
ström, f. v. Cedervald 1841) kr. 11,117. Sär- Florman 1838) kr. 5,100. Vetenskaps-aka-
skild styrelse; årlig beklädnad åt 2 gossar demien; till pris och belöningar.
och 2 flickor af hvarje af hufvudstadens 8 Focks fond (Majoren, friherre A. F. Fock
terr. församl. samt årsafgift för utackorde- 1843) kr. 500. Adolf Fredriks förs. fattig-
rade flickor. vårdsst.; till fattiga skolbarns beklädnad.

Federationen, se den svenska Federationen. Folckerska och Barkerska testamentet
Femte-Mars-Fonden (Flere onämnda 1876) (Enkefru C. Ch. Bark 1867) kr. 2,016.

kr. 700. Maria förs. kyrkoråd; till fattiga Laduaårdslands förs. kyrkoråd; till pen-
inom församlingen. sion åt en fattig qvinna, som genom sitt

Femöreföreningen (Flera personer 1864) arbete måste försörja åldriga föräldrar.
kr. 8,010. Särskild styrelse; grundande och Folkskollärarnes enke- och pupillkassa
underhållande af barnhem i den svenska (Kgl. Maj:t och Riksdagen; Kgl. reglemente
lappmarken. den 15 Okt. 1875) kr. 583,261. Särskild di-

Ferms fond (Enkefru Ferm) kr. 500. rektion; pensionerande af enkor och barn
Ladugårdslands förs. kyrkoråd; till julgåf- efter ordinarie folkskollärare; skyldighet
vor åt fattiga fruntimmer. att vara delegare i kassan åligger hvarje

Fernerska belöningen (kanslirådet B. Fer- folkskollärare, som efter reglementets ut-
ner 1795) kr. 3,173. Vetenskaps-akademien; färdande blifvit ordinarie innehafvare af
premieutdelning. tjenst med delaktighet i folkskollärarnes

Fileens fond (Kommerserådet P. E. Eileen pensionsinrättning.
1822) kr. 17,500. Adolf Fredriks förs. fat- Folkskollärarnes pensionsinrättning (Kgl.
tigvårdsst.; till fattiga enkor i Stockholm. Maj:t och Riksdagen; Kungl. reglemente den

Filåenska pensionsfonderna (Kommersc- 30 Nov. 1866) kr, 2,851,819. Särskild direk-
rådet P. Pileen 1822) kr. 143,120. Dir. tion; pensionerande af ordinarie lärare vid
öfver civilstatens pensionsinrättn.; pensioner folkskolorna i riket; förbindelse till delak-
och gratifikationer åt fattige civile embets- tighet åligger hvarje skolområde i riket
och tjenstemän, äfvensom åt deras efterlem- för hvar och en af dess läraretjenster vid
nade enkor och barn; pröfningsrätt till- högre folkskola, samt hvarje skoldistrikt för
kommer K. Maj:t. dess ordinarie läraretjenster vid egentlig

Fileenska testamentsfonden (Kommers e- folkskola.
rådet P. E. Pileen 1822) kr. 25,044. Stats- "Fond för barnhusbarn af qvinnokönet"
kontoret; folkundervisningens befrämjande; (Statsrådet C. J. Malmsten. Friherre F.
2,000 kr. utbetalde för arbeten vid nya Wrede, Grosshandlaren A. Frestadius m. fl.
seminariebyggnaden i Wexiö, 1861) kr. 31,820. Allmänna Barnhusinrätt-

Fischers testamente (Kaptenen Joh. J. ningen; insättning i ränte- och kapitalför-
Fischer 1772) kr. 1,666. Tyska församl. säkringsanstalten i Stockholm till beredan-
föreståndare; till husfattiga. de af lifränta vid 55 år.

Flobergs fond (A. Floberg) kr. 4,000. Stor- "Fond för pensioner ~t f. d. Sjökapte-
kyrkoförsaml. skolråd; räntan är anslagen ner" kr. 32,065. Grosshandels-societetens
åt fattiga skolbarn. deputerade; af räntan utgå understöd åt

Flobergs fond (Guldsmeden S. Ploberg gamla sjökaptener eller deras enkor och
1830) kr. 3,000. Förmyndarekammaren; döttrar.
pensioner till civila enkor. Fonder för blindes 'sjelfverksamhet
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(Mamsell C. R. C. C. och S. M. Backman) 16 gossar erhålla kläder, skodon, skolafgift
1861) kr. 1,000. (Drottning J osefina 1873) och läsmaterial.
kr. 1,000. (Ingeniör Bolinder 1873) kronor Fuhrmans fond (Hofkällaremästaren P. H.
305. (Enkefru L. Myhrman 1875) kr. 1,000. Fuhrman 1772) kr. 600. Klara förs. fattig-
(Okänd 1880) kr. 3,000. (Possessionaten G. vårdsst.; till Adolf Fredriks fattighjon.
E. Witte 1880) kr. 10,000. (Okänd 1880) Fuhrmans fond (Hof'kå llarernästaren P. H.
kr. 10. (Bokbindaren H. F. Schwartz 1880) Fuhrman 1772) kr. 187. Katarina församl.
kr. 49. (Besparade räntor 1880) kr. 1,723. fattigvårdsst.; till fattighjonen.
Särskild direktion; utgående elevers under- Fuhrmans fond (Hofkällaremästaron P. H.
~~ödjande med materialier, verktyg m. m.; Fuhrman 1772) kr. 597. Klara förs. fattig-
lifrånta utgår til ls vidare af Backmanska vårdsst.: till fattlghjonen.
fonden. Fuhrmans fond (Hof'källaremästaren P. H.

Forssmans fond (Tapetseraren C. G. Fuhn~an 1772).. Tyska förs. 6 ~örcstånd~re
Forssman 1858) kr. 1,500. Klara f'att.iz- samt 0:n: executores testarneuti. . Do~atlO-
vårdsst.; pensioner till 2:ne fattiga borgar~- nen bestar af fasta egcndomen n.o 20 Svart-
enkor. mangatan.

F t I" d k f'" .... Föreningen för frivill!o värd af sårade
. o,s er an .s. a ,,~renln~~n (pa Il1:JJudm?g och sjuke i fält (Konung Oscar II m. fl.
,~f Generaldl~~kto~. G. L Almqvist 1869). 1865) kr. ss 731. Verkställande utskott.
1,1'.36,470. SarskIld styrelse; minskande at ... , .'. " ,e' l l l . O' d fö
fattigdomens tillväxt. ? 1880 ,U l d " a!t ho" s\'e~lsh folket \.ac m.{ eltagan e or
2 295 kr tifl 800 " a~ urc e a e, värden af sårade och sjuke l falt samt att
, . . l personer. medelst insamling och förvaltning af fri-

Frtrnurarebarnhuset å Kristineberg (Fri- villiga understöd ",'erka för denna sjukvårds
m~r~res.amfu.ndet ~753)_ kr. 586,il20.. Sär- ordnan-le och utvidgning; utdelning är
~kIl{, .dlrektI.on; uu va~d oc~ up,plostrall gjord till föreningens fyra sjukskijters~or.
inom mrattnmgen af fattiga värnlösa barn; Föreninuen för sinnesslöa barns vard
~35 ~årdas f .:n. å inrättningen; fastigheten (Profcssor~n N. G. Kjellberg m. fl. 1869)
ar värderad till 300,000 kr. kr. 138,121. Siirskild styrelse: uppfostran af

Frodells testamente (Slagtareåldcrman- sinnesslöa blm; f. n. vårdas å inrättningen
nen C. H. Frodell 1813) kr. I,GOO. Kata- 35 ham.
rina förs. fattigvårdsst. Föreningen till minne af konung Oscar I

Fru Hanna W:s fond (Bruksegaren G. F. och drottning Josefrna (efter inbjudning
Berndes 1876) kr. 5,772. Direktionen för stiftades föreningen genom subskription.
sällskapet Pro Patria, understöd åt fattiga Enkedrottning Josefina skänkte 30,000 kr.
barnaföderskor. 1873) kr. 322,708. Särskild styrelse; att i

. Fränckelska understödsfonden (Maskin- förbättringsanstalt upptaga och vårda van-
direktör E. Fränekel 1873) kr. 2,000. Dir. artade gossar, hv ilka af polis- eller kornmu-
f~r statens jernvägstrafiks peusionsinrätt- nahnyndighct hos föreningen amnälas elle~
n~ng; n~derstöd till 2:ne nr statens jern- på grnnd af domstols förord;nan.de skola l
vagstrafiks enke och pupillkassa pension e- allmän uppfostringsanstalt insättas samt
rad e enkor, att bereda skydd ltt frigifna;)l föreningens

Fuhrrnans fond (Hofkållaremåstarsn P. H. åkerbrukskoloni Hall inom Ostertelje soc-
Fuhrman 1772) kr. 383. Jakobs och Johan- ken af Stockholms län vårdades 1880 124
n.!s fattigvårdsst., räntan användes till und- gossar, af hv ilka för dc ilesta er!lölls ep
fagnad midsommaraftonen åt fattighjonen. årsafgift af 150 kr; ?1l11wstnadeJ.!.fo:' hvarje

Fuhrmans fond (Hofkällaremästaren P. H. gosse anses uppga till 362 kr .. for aret.
:F.'uhrm.an.1772) kr. 183. Ladugårdslands Första stipendiefonden (Okänd 1~80) ~r.
fo:s .. fattigvårdsst., fattighushjonens för- 536. Stockholms realläroverk. stipendier
plagnmg midsornmardagen , räntan öfver- åt medellöse lärjungar.
leninad till Sabbatsbergs fattighusinrättn. Gahms donation (Ritlä~aren P . .T. Gah.m

Fuhrmans fond (Hofkällaremästaren P. H. 1826) kr. 3,000. Akad. l. d. f. konst., til l
Fuhrman 1772) kr. 389. Maria förs. fat- belöningar å högtidsdagen.
tI~vardsst.; fattighushjonens förplägning Garvens donation (Fru J. E. Garven
mIdsommardagen. b 1772) kr. 1,000. Tyska församl. förestån-

Fuhrmans fond (Hofkällaremästaren P. H. dare; till behöfvande fruntimmer.
Fu~nna!1 1772) kr. 1,250. Tyska försarnl, Geijers fond (Lagmal}sel,lkan Geijer) 1,500.
6. forestand~re och 3 testamentsexekutorer; Storkyrkoförsaml. fattIgvardsstyrelse.
till husfattiga. Georgiska fonden, ~r. 897. Stockholms

Fuhrmans fond (Hofkållaremästarcn P. H. stads konsistorium. Arliga räntan är 40
Fuhrrnan 1772) kr. 31,000. Tyska församl.; kr. och utdelas till 2 fattiga fruntimmer.
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Gjörckes donationsfond (EnkefruC. Gjörc- Graans fond (Kryddkramhandlaren C. D.

ke 1874) kr. 2,000. Katarina förs. skolråd; Graan) kr. 750. Storkyrkoförsaml. enskilda
premier .åt ett eller högst två fattiga fa- fattigvårdsstyrelse.
der- och moderlösa skolbarn. Graans testamente (Kryddkrarnhandlaren

Godlunds testamentsfond (Direktör J. C. D. Graan 1836) kr. 22, 169. Direktionen
Godlund 1868) kr. 4,000. Jakobs och Joh. öfver Nödhjelpskassan; af räntan utgår 11
förs. kyrkoråd; understöd till fattiga och pensioner.
orkeslösa inom församlingen. Gravallius' testamente (Fältpr, C. O. Gra-

Godus fond (Segelsömmareenkan C. Godu vallius) kr. 2,250. Direktionen öfver Svea
1787) kr. 555. Klara fattigvårdsstyrelse ; Lifgardes fattigkassa.
pensioner till 2:ne fattiga enkor el. jungfrur. Grefve Gyllenborgs fond (Protokolls-

Godus fond (Segelsömmareenkan C. Godu sekreteraren C. A. D. Gyllenborg 1858)
1787) kr. 560. Adolf Fredriks förs. fattig- kr. 8,302. Dir. för sällskapet Pro Patria;
vårdsst., räntan tillfaller 2 fattiga enkor, gratifikationer åt gamla orkeslösa tjenare
eller ogifta fruntimmer, 60 år gamla, eller och tjenarinnor för långvarig, trogen tjenst.
sådana, som utaf sjukdom eller lyten icke Grewesmiihlska friskolan (Grossh, C. A.
kunna försörja sig. Grewesmiihl 1812) kr. 143,825. Särskild di-

Godus fond (Segelsömmareenkan C. Godu rektion; till fattiga barns undervisning i
1791) kr. 1,712. Maria förs. fattig:vårdsst.; skolämnen, handaslöjd m. m. samt t. kläder.
pensioner åt 5 enkor eller ogifta frunt. Grillska donationen (Brukspatron J. W.

Godus fond (Segelsömmareenkan C. Godu Grill 1863) kr. 20,190. Vetenskaps-akade-
1789) kr. 150. Katarina förs. fattigvårdsst.; mien; fonden afser bildande af en zoologisk
utdelning till fattighushjonen. trädgård.

Godus fond (Segelsömmareenkan C. Godu Grisbackska testamentsfonden (Enkefru
1797) kr. 1,333. Katarina förs. fattigvårds- S. M. Mannerström f. Grisback 1777) kr.
styrelse; pensioner åt enkor eller döttrar till 6,750. Direktion öfver Allm. Enke- och
l civil tjensteman, 1 prest, 1 militär och pupillkassan; understöd åt behöfvanue en-
1 borgare. kor eller fader- och moderlösa barn.

Godus fond (Segelsömmareenkan C. Godu Groens fattigförsörjningsinrättning(Bergs-
1787) kr. 8,333. Katarina förs. kyrkoråd; rådet A. H. Groen 1839) kr. 143,753. Se-
pensioner åt enkor m. fl. rafimerlasarettets direktion; af räntan ut-

Godus fond (Segelsömmareenkan L. Godu delas 50 pensioner till medellösa.
1791) kr. 1,398. Kungsholms förs. fattig- Grosshandels-Societetens pensionskassa
vårdsst.; till tre pensioner åt enkor eller (Grosshandels-societeten 1815) kr. 140,800;
ogifta fruntimmer i församlingen. Grosshandels-societetens deputerade; pen-

Godus fond (Segelsömmareenkan C. Godu) sioner till grosshandlare, deras hustrur,
kr. 850. Ladugårdslands förs. fattigvårdsst.; enkor och barn i Stockholm.
till understöd åt fattiga; räntan öfverlem- Grosshandels-societetens och Skeppsre-
nad till Sabbatsbergs fattighusinrättning. deriernas deputerades pensionskassa (Gross-

Godus fond (Segelsömmareenkan L. Godu) handels-societetens deputerade 1854) kr.
kr. 9,164. Borgmästaren i Stockholm; räntan 32,065. Grossh.-societ. deputerade; pen-
användes till pensioner åt 6 enkor efter sioner till sjökaptener samt gratifikationer
embets- och tjenstemän inom Stockholms till sjökapteners enkor och döttrar.
magistrat m. fl. Groths testamente (Grosshandlaren J. H.

Godus fond (Segelsömmareenkan L. Godu) Groth 1785) kr. 12,500. Tyska församl.
kr. 555. Storkyrkoförs. fattigvårdsst.; rän- föreståndare; till 6 pensioner åt afsigkom-
tan utgår till 2 ålderstigna enkor eller ne, öfver 50 år gamla köpmän.
ogifta qvinnor inom Riddarholmsförs. Grundbergs fond (Grossh. A. N. Grund-

Godus testamentsfond (Segelsömmareen- berg 1852) kr. 2,000. Maria förs. fattig-
kan C. Godu 1791) kr. 555. Jakobs och vårdsstyrelse; åt behöfvande inom förs.
Joh. fattigvårdsstyrelse ; årliga räntan skall Gr~bergs fond (Kolleg. Scholre E. Grå-
utgå till underhåll för 2:ne inom församl. berg) kr. 500. Katarina förs. kyrkoråd;
boende ärbara och välfrejdade hederliga premier åt i sång skickliga lärjungar.
enkor eller ogifta fruntimmer, som uppnått Guillaumska testamentefonden (Mamsell
60 års ålder, eller ock sådana yngre, som M. J. Guillaume 1867) kr. 4,026. Direkt.
genom sjukdom eller lyten äro urståndsåt- öfver Veterinärinst.; anskaffande af tjenliga.
ta att sig genom arbete försörja. lokaler vid Veterinärinstitutet för vård af

Gothers fond (Mamsell Gother 1838) kr. sjuka djur, som behöfva värmda rum.
750. Klara församlings kyrkoråd; under- Guthermuthska fonden. (Elsa Guthermuta
stöd åt fattiga. f. Willamsberg, enka efter C. F. Guther-
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muth 1703) kr. 13,700. Förvaltn, af de san; räntan utgår såsom understöd åt ofär-
under f. d. Kungl. Borgrättens vård stälda diga eller sjuka och behöfvande fruntim-
medel; understöd åt ringare hofbetjentes mer med bättre uppfostran.
fattiga barn. Hagboms testamente (Mamsell C. U. Hag-

Giihlstorffs testamente (Kapt. J. J. Guhls- bom 1833) kr. 18,000. Grossh.-societetens
torff 1870) kr. 1,000. Tyska församl. förest.; deputerade; sex pensioner å 150 kr. till
till behöfvande sjömän och deras enkor. fattiga enkor och döttrar efter skeppskla-

Gyldenstolpes donationsfond (Grefve A. re rare eller, om sådana ej finnas, efter
G. Gyldenstolpe 1855) kr. 1,800. Jakobs grosshandlare.
och Joh. fattigvårdsstyrelse; till understöd Hallengrenska fonden (Apotekaren J. N.
åt 2:ne åldriga, sjuka personer, helst å för- Hallengren 1836) kr. 2,675. Apotekare-so-
samlingens fattighus. cictetens direktion; pensioner till farma-

Gyllenborg, C. A., Grefve, kr. 7,500. ceuter, som begagna apot--societ, institut.
Diakoniss-sällskapets förvaltningsutskott. Hailgrens fond (Assessorskan Hallgren

Gymnastiskt-ortopedlska institutets fat- 1828) kr. 1,500. Klara förs. kyrkoråd; un-
tigfond (Professor N. Akerman m. fl. 1834) derstöd åt fattiga.
kr. 11,044. Direktionen för Gymn.-Ortop.- Hallgrens fond (Mamsell M. S. Hallgren
Institutet; kostnadsfri värd och hjelp åt 1841) kr. 1,.500. Klara förs. kyrkoråd.
fattiga personer, som lida af kropps lyten. Hallgrens fond (Mamsell M. S. Hallgren

Gåfva af en gammal tjensteman (en gam- 1841) kr. 1,752. Kungsholms församlings
mal tjens teman 1830) kr. 46,8,;2. Direkt. kyrkoråd.
öfver civilstatens pensionsinrättn.; försörj- Hallgrens fond (Mamsell M. S. Hallgren
ningshus för civile ernbets- och tjenste- 1841) kr. 1,500. Maria f'örsaml. kyrkoråd;
mäns i fattigdom efterlemnade enkor och räntan af dessa 3:ne fonder tillfaller sjuka
'barn. och ofärdiga frunt.; tillfälligt understöd.

1872 års gåfvofond (anonym 18(2) kr. Hammarins stipendiefond (Fru E. Ham-
1,000. Vederbörande läroverks kollegium; marin f. Casparson 1872) kr. 20,000. Mu-
understöd och belöning åt en eller två be- sikallska akad.: för understöd åt konserva-
hötvande och flitiga lärjungar i 4:de och toriets elever; f. n. Iifränta,
5:te klassen. Hammarskiöid-Risellschi:ildska stipendie-

Gäderins fond (Husgerådskammarbetjen- fonden (1842) kr. 40,000. Särskild styrel-
ten A. Gäderin 1833) kr. 4,500. Katarina se; årlig utbetalning 1,500-1,700 kr. att
förs. fattigvårdsstyrelse. till utdelning åt fördelas mellan Artilleri- och Ingeniörhög-
fattighushjonen. skolan samt Krigshögskolans elever.

Gösches fond (Grosshandlaren J. H. Gö- Handelsbokhåliarnes pensionsförening
sche 1(81) kr. 1,500. Maria förs. fattig- (1869) kr. 331,203. Särskild styrelse; pen-
vårdsstyrelse ; fattighushjonens förplägning sicner.
å H. M. Konungens födelsedag. Handelsflottans pensionsanstalt (Kungl.

Gösches fond (Grossh. J. H. Göseho 1782) Maj:t och Rikets Ständer 1864) kr. 474,914.
kr. 2,250. Tyska församl. föreståndare; Särskild direktion; pensionsberättigad är
pensioner till 4 afsigkomne gamla borgare. den, som uppnått 55 års ålder, åtnjuter

Gösches fond (Grossh, J. H. Gösche 1(81) medborgerligt förtroende och varit i 25 år
kr. 1,500. Tyska församlingens förestån- vid Svenskt sjömanshus inskrifven samt,
dare; till hus fattiga. utan att hafva begått rymningsbrott, under

Götiska förbundets donation, Yitterhets-, dessa år idkat sjöfart med Svenskt han-
Historie- och Antiqvitetsakademien; för an- delsfartyg, deraf hufvudsakliga tiden, be-
tiqvariska ändamål; fonden ursprungligen stämd till 17 år, å utrikes orter; år 1880
600 kr.; räntan lägges för närvarande fort- utdelades 87,271 kr. till 907 personer.
farande till kapitalet. f. d. Handelsföreningens öfverskottsfond

Haakska donationen (vice Presidenten M. (öfverlemnad af Handelsföreningen i Stock-
Haak 1831) kr. 43,804. Direkt. öfver civil- holm 1865) kr. 2,000. Bemcdlingskomruis-
statens pensinsinriittning; pensioner åt ci- sionen; pension till en minuthandlande.
vile ernbets- och tjenstemäns enkor o. barn. Hanssons fond (Borgmästaren H. Hans-

Hackmanska testamentsfonden (Enkefru son 1658 och 1663) kr. 1,414. Stockholms
J. Hackman 1830) kr. 1,500. Katarina för- förmyndarekammare ; stipendier.
samlings fattigvårdsstyrelse ; till fattighu- Hartmans fond (Bryggaren :N. Hartman
sets sjuksal och sjuka. 1837) kr. 2,340. Adolf Fredriks förs. kyrko-

Hagbomska stiftelsen för Pauvres Hon- råd: understöd åt fattiga lärjungar i för-
teux (Mamsell C. U. Hagbom 1883) kr. samlingens skola.
20,000. Direktionen öfver Nödhjelpskas- Hartmansdorffska stipendiet (genom in-

32
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samling 1863) kr. 1,000. Direktion öfver tiga enkor o. oförsörjda barn efter borgare
Nya elementarskolan; understöd åt medel- i Stockholm.
löse flitige lärjungar. Helins donationsfond (Enkefru L. Helin

Hays fond (Friherrinnan C. Hay 1859) 1815) kr. 3,000. Jakob och Joh. fattig-
kr. 500. Ladugårdslands förs. fattigvårds- vårdsstyrelse; räntan skall lika fördelas
styrelse; till förbättrande af hjonens kost emellan de å Jakobs och Joh. förs. fattig-
under sjukdom; räntan öfverlernnad till hus intagna hjon.
Sabbats bergs fattighusinrättning. Hellmans fond (Assessor Hellman) kr ..

Hebbes pensionsfond (Brukspatron A. 500. Ladugårdslands förs. fattigvårdssty-
Hebbe 1824) kr. 15,000. Direktionen öfver relse; till jul och nyårsgåfva åt fattighus.
Strandbergska läkareinrättningen. Af rän- hjonen; räntan öfverlemnad till Sabbats-
tan utgå årligen 9 pensioner å 100 kl'. till bergs fattighusinrättning.
fattiga enkor eller oförsörjda döttrar efter Helmfeldtska stipendiefonden (Riksrådet
ofrälse smbetsmän, • Baron Simon Gundel Helmfeldts enka M.

Hebbes donation (Kgl. Sekr. Ph. Hebbe H. von Parr 1683) kr. 39,000. Stockholms
1868) kr. 10,000. Storkyrkoförs. kyrkoråd; magistrat och en af densamma utsedd di-
diverse ändamål, barnavård m. m. rektör; understöd åt studerande vid Upsala

Hebbes legat (Kommerserådet S. B. Hebbe universitet, företrädesvis till slägten; afrän-
1792) kl'. 750. Pastorn i Tyska församlin- torna skall underhållas fältmarskalk Helm-
gen; för fattiga. feldts graf i Storkyrkan.

Hebbes stipendiefond (K. sekreteraren J. Hemmet för frigifna qvinnor (Hertigin-
Ph. Hebbe 1852) kr. 3,000. Musikaliska aka- nan Sofia af Ostergötland 1860) kr. 76,677.
demien; till befrämjande af organistbild- Särskild direktion; att upprätta från fän-
ningen. gels et frigifna qvinnor; i hemmet vistas

Hebbes testamente (Brukspatr, A. Hebbe högst 12 qvinnor.
1824) kr. 10,500. Tyska församl. förest.; o Hemmet för vanvårdade flickor (Karolina
till meddellösa församlingsmedlemmar, före- Aström 1871). Under stiftarinnans inseen-
trädesvis barn. de; vård, undervisning af fattiga flickor.

Hebbes testamente (Kommerserådet S. Hernmarckska stipendiet (Professorn J.
B. Hebbe 1803) kr. 3,000. Tyska församl. Dorpat A. Bulmerincq 1874) kr. 3,000. Di-
förest.; till husfattiga. rektionen öfver Nya elementarskolan; un-

Hedrens fond (Biskop J. J. Hedren) derstöd åt en flitig lärjunge vid skolan.
600. Jakob och Joh, förs. kyrkoråd; till Hiertas stipendiefond (Fröknarna H. och
böcker åt medellöse lärjungar. A. Hierta 1873) kr. 6,009. Karolinska in-

Hederhielms testamentsfond (Kammar- stitutets lärarekoll.; stipendier åt qvinnor,
revisionsrådet G. O. Hederhielm 1797) kr. som studera medicin.
1,000. Jakobs och Johannis fattigvårds- lars Hiertas minne (Fru W. Hierta f.
styrelse; räntan skall hvarje halfår utdelas Fröding 1877) kr. 411,775. Särskild st y-
till fattiga, födda inom Jakobs förs. relse; att fritt och oberoende verka för det

Hedings fond (Margareta Heding 1708) menskliga framåtskridandet och detta huf-
kr. 862. Stockh:s Förmyndarekammare; vudsakligen genom att framkalla och be-
stipendier åt studerande vid Upsala uni- fordra sådana vetenskapliga upptäckter o.
versitet, uppfinningar, sociala förbättringar och fri-

Hedströms fond (Sidenfabrikör C. Hed- sinnade reformer, som kunna blifva till
ström 1822) kl'. 30,000. Katarina förs. fat- välsignelse föl' menskligheten i allmänhet
tigvårdsstyrelse; utdelning bland fattig- och särskildt för Sveriges folk; stiftelsen
hushjon; 75 kr. tilldelas årligen åt försörj- utgifver genom särskild redaktör skrifts e-
ningshjonen. rierna "Ur vår tids forskning", "Lefnads-

Hedströms pensionsfond (Fabrikör C. teckningar öfver utmärkta personligheter"
Hedström 1822) kr. 3,400. Förmyndare- samt "Bibliotek för helsovård",
kamm., pensioner åt behöfvande i Stockh. Hillbergs stipendiefond ("Okänd gifvare

Hedströms testamente (Fabrikören C. 1865") kr. 1,000. Jakobs och Joh. kyrko-
Hedström 1832) kl'. 6,000. Direktionen öf- råd; understöd åt medellösa lärjungar.
ver Nödhjelpskassan; räntan är anslagen von Hillebrands understödsfond (Friherr-
till 4 pensioner å 75 kr. åt enkor o. oför- innan Ulla von Hillebrand 1860) kr. 85,951.
sörjda barn efter civile tjenstemän vid Serafimer1asarettets direktion; till fattiga,
Stockholms juridiska verk. gamla och sjuka fruntimmer.

Hedströms testamente (Sidenfabrikör C. Hochschilds pensionsfond (Lagman J. H.
Hedström 1832) kr. 3,000. Bemedlingskom- Hochschild 1830) kr. 11,316. Stockh:s för-
missionen; pensioner å 75 kr. utgå till fat- myndarekammare; räntan utgår till tvenne
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pensioner å 225 kr. åt fattiga ogifta, öfver M. Huss' forne lärjungar 1863) kr. 2,498.
30 år gamla fruntimmer, hvilkas fäder till- Karolinska inst. lärarekoll.; stipendier åt
hört Stockh. magistrat af literata klassen. studerande vid Karolinska institutet.

Holms legat (B. Holm) kr. 500. Pitstor Hiibnerska stipendiefonden (Kollega C.
i Tyska församlingen; för fattiga. G. Vidmark 1868) kr. 1,000. Jakobs allm.

Holmbergs fond (Kryddkramhandl. N. läroverks rektor och koll.; understöd åt
Holmberg 1853) kr. 1,500. Adolf Fredriks medellösa lärjungar.
förs. fattigvårdsstyrelse. Hiilphers fond (Handl. J. W. Hulphers

Dito Dito 1,500. Klara förs:s fattig. 1812) kr. 6,000. Klara förs:s fattigv.-sty-
vårdsstyrelse. rel se ; af räntan utgå 12 pensioner å 30

Dito Dito 1,500. Katarina förs:s fat- kr. till fattiga enkor med eller utan barn
tigvårdsstyrelse. inom Klara församling.

Dito Dito 1,500. Jakobs o. J oh. förs:s Hygrells stipendiefond (Generaladjutanten
fattigvårdsstyrelse. Hygrell och hans hustru 1833). Direkt.

Dito Dito 1,500. Maria förs:s fattig- för Svea art.-reg. pensionskassa; premier åt
vårdsstyrelse. fattiga skolbarn inom Svea art.-reg.; kapi-

Dito Dito 1,500. Ladugårdslands förs:s talet ingår i soldat-barnhuskassan.
fattigvårdsstyrelse ; räntan öfverlemnad Häggmanska fonden (Mamsell Hägg-
till Sabbatsbergs fattighusinrättning. man 1870) kr. 3,000. Stockh. stads konsi-

Dito Dito 2,907. Kungsholms försis storium; pension.
fattigvårdsstyrelse. Händels donation (Professorn J. A. J 0-

Dito Dito 1,500. Storkyrko-förs:s fat- sephson 1871) kr. 485. Musikaliska Aka-
tigvårdsst; räntan användes, likasorn för demien; för primavista sång och harmonisk
de föregående 7 donationerna, till förökan - kunskap; räntan lagd till kapitalet.
de af den dagliga kosten för de å fattig- Höglundska fonden (Riksgäldskommissa-
husen intagna blinda hjon. rien G. Höglund 1870) kr. 14,363. Dir.

Holmbergs fond, kr. 1,500. Storkyrko- öfv. Stockh. stads undervisningsverk; till
förs:s enskilda fattigvårdsstyrelse. lifräntor, sedan stipendier.

Holmbergs fond (1860) 5,000. Katarina Höpfners legat (Nikolaus Höpfner 1696).
förs:s skolråd; undervisning i handslöjd åt Pastor i Tyska förs.; för fattiga; donationen
fattiga flickor. består af egend. n:o 11 St. Nygatan, hvars

Hoppensteds, Sofie fond (Fru Adlersparre afkastning f. n. är 3,200 kr.
1871) kr. 300. Klara fattigvårdsstyrelse, Invalidhusfonden (Kungl. Maj:t och rikets
till fattiga flickor i Klara barnhem o. 'I'y - ständer) kr. 1,92.5,657. Armeförvaltningen
sta skolan. pension och gratifikation åt militära per-

Horns stiftelse (Grefv innan A. S. Horn soner; år 1880 utdelades 76,337 kr. 50 öre
f. Blomstedt 1858) kr. 181,384. Dir. öfver till 771 personer.
Armeens pensionskassa; pensioner åt mili- Isbergs pensionsfond (Presidenten i Svea
tärer, ernhets- och tjenstemäns i fattigdom Hofrätt C. E. Isberg 1856) kr.41,738. Dir.
efterlemriade hustrur och barn: företrädes- öfver civilstatens pensionsinrättning; pen-
vis åt fattiga enkor och döttrar efter rytt- sioner åt enkor eller oförsörjda döttrar,
mästare, kaptener, löjtnanter och under- samt till uppfostringshjelp åt söner efter
löjtnanter. ledamöter af högsta domstolen eller Svea

Hults fond (Jungfru A. L. Hult 1805) hofrätt.
kr. 1,100. Maria försis kyrkoråd; till fat- Israelitiska fruntimmersförening. i Stock-
tigas understöd, till obestämdt antal. holm, kr. 8,871. Särskild styrelse; sjuk o.

Hultgrens fond (Enkan A. B. Hultgren bcgrafningshjelp inom Israelitisk församI.
1866) kr. 500. Ladugårdslands förs:s fat- Israelitiska ynglingaföreningen (1819).
tigvårdsstyrelse. till styrelsens godtfinnande. Särskild styrelse; att understödja till Stock-

Hultqvists donation (Hofrättsrådet C. J. holms kommun hörande personer af mosaisk
Lindenorona 1874) kr. 15,808. Tekniska trosbekännelse, hvilka egna sig åt vete n-
högskolans styrelse; stipendier åt tekniska skapliga studier, åt slöjd eller handtverk; att
högskolans elever, bereda utväg för medellösa judiska barn

Humbleska testamentsfonden (Eva Humb- till erhållande af religions- och elementar-
le f. Hollenius 178~) kr. 2,240. Förv. af undervisning m. m.
de under f. d. Kgl. Ofre Borgrättens vård Jacobiska testamentsfonden (Veterinär-
stäida medel; understöd åt enkor och barn läkaren L. Jacobi 1869) kr. 12,959. Direkt.
efter betjente vid Kgl. hofvet och vid UI· öfver Veterinärinstitutet genom dess före-
riksdals slott. ståndare; resestipendium åt en ung veteri-

Magnus Huss' stipendiefond (Professor närläkare.
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Jacobsons testamente (Rådman C. Jacob- okänd, pseudonymen "Amicus" genom Prof.

son 1644) kr. 1,080: 50. Förmyndarekam- C. J. Rossander 1875) kr. 10,291. Karolin-
maren; en pension il kr. 54: 37 utgår till ska institutets lärarekollegium; stipendier
en studerande yngling. åt en eller två unge män, som vid institu-

Jakobsons o. Mattsons fond (C. Jakobson tet idka eller nyligen derstädes afslutat
och C. Mattson 1644) kr. 1,087. Förrnyn- sina med. studier och ådagalagt synnerlig
darekammaren; stipendier. flit jemte intresse och fallenhet för kirurgi

Jernkontorets tjenstemäns och betjenings och oftalmiatri.
enke- och pupillkassa (Jernkontor. tjenste- Ad. Kjellbergs stipendiefond (Professors-
män 1813) kr. 156,072. Särskild styrelse; enkan Therese Kjellberg 1884) kr. 10,000.
pensioner åt Jernkontorets ·tjenstemäns o. Karolinska institutets lärarekollegium; sti-
betjentes enkor och barn. pendium till medicine studerande, som der-

F. d. Jernkramhandelssocietens pension- af gjort sig förtjent,
och begrafningskassa, kr. 3,000. Kassan Klara förs. Kyrkokassa (Klara kyrka
öfverlemnad till Borgerskapets Gubbhus o. 1812) kr. 290. Klara f. kyrkoråd; till de
Enkehusinrättn. med 1,500 kr. t. hvardera, fattiga jultiden.

Joseftnahemmet (Enkedrottning Josefina Kleinsorgs testamente (Fru M. E. Klein-
1874) kr. 275,000. Särskild styrelse; hem- sorg 1785) kr. 3,000. Tyska församl. före-
met är för fattiga af katolska bekännelsen. ståndare; till obemedlade flickors uppfostran.

Jubelfeststipendiet (genom insaml. 1879) Klerckska fonden (Skräddaren Sv. Klerck
kr. 2,800. Direktionen öfver Nya elemen- och hans hustru 1883) kr. 5,000. Kungs-
tarskolan; understöd åt flitiga lärjungar i holms kyrkoråd; att bispringa fattiga inom
de tre högsta klasserna eller bland de f. församlingen.
d. skolans lärjungar, som aflagt godkänd Knigges donationer (Enkefru A. M. B.
mogenhetsexamen. Knigge) kr. 12,986. Direktionen öfver Nöd-

Jungblads testamente (Prosten B. J ung- hjelpskassan.
blad 1832 och 1834) kr. 3,000. Direktion. Kniggeska fonden (Enkefru Knigge Anna
öfver Nödhjelpskassan; 2:ne pensioner il75 Maria von Balthazar 1822) kr. 25,000. Di-
kr. utdelas årligen. rektionen öfver Drottninghuset; räntan för-

Karetts fond (Kyrkoherden P. Karella delas i 10 pensioner il 142 kr. 50 öre till
enka Ch. M. Hedendahl 1849) kr. 9,923. "i verklig nöd stadda ogifta fruntimmer
Kyrkoherdarne i Jakob och Klara; under- eller enkor af medelklassen", med vilkor
stöd åt aflidna prostmäns i fattigdom va- att de äro "kända att vara af obefläckad
rande barn. vandel", med företrädesrätt för ogifta sö-

Karolinska Institutets reservfond (D:r A. kande af nämnda egenskaper.
F. Regnell 1883) kr. 20,000. Karolinska Kniperska pensionsinrättningen (Enkefru
Institutet; räntan skall användas till be- C. Kniper f. Wittfoth 1780) kr. 98,685,
främjande af den medicinska forskningen särskild direktion; understöd åt fattiga och
och dess tillgodogörande så väl för under- ålderstigna ogifta fruntimmer, företrädesvis
visningen som rör literaturen. dem af borgerligt stånd; år 1880 utdelades

Katarina församlings donation (1814). 4,750 kr. till 99 personer.
Katarina församl. kyrkoråd; böcker åt fat- f. d. Kolerafonden, kr. 802. Klara rors.
tiga skolbarn. fattigvårdsstyrelse ; till styrelsens godtfln-

Kellners testamente (Fru D. Kellner 1747) nande, .
kr. 571. Tyska församl, föreståndare; till s. k'. Kolerafonden (1834) kr. 3,000. Maria
fattiga bårn. förs. fattigvårdsstyrelse ; för barn, hvilkas

Kihlströms testamentsfond (Slagtaren J föräldrar aflidit i koleran.
G. Kihlström 1830 och 1834) kr. 3,537 Kolerafond 1853 års (flere stiftare 1853)
Jakobs och Joh, Fattigvårdsstyrelse; räntan kr. 3,000. Maria förs. kyrkoråd: till barn,
utdelas årligen på stiftarens dödsdag den hvilkas föräldrar dött i kolera, eller numera
12 December till församl. fattighushjon. åt fattiga.

Kinmansons fond (Kammarrättsrådet C. Kollektmedelskassan för fattiga nattvards-
L. Kinmanson 1874) kr. 30,424. Akad. för barn (insamlade af förs. genom kollekter)
de fria konst.: stipendier till målare och kr. 3,251. Storkyrkoförsamlingens kyrko-
bildhuggare lifränta 800 kr.; understöd till råd; beklädnad åt fattiga nattvardsbarn.
konstnärer få ej utgå, förr än summan Konung Carl Johans donation (1815) kr.
uppgått till 30,000 kr. 7,500. Direktionen öfver nödhjelpskassan;

Kirkrings legat, kr. 250. Pastorn i tyska räntan utgår med pensioner il. minst 30 kr.
församlingen; för fattiga. ror år åt behöfvande, som genom en bättre

Kirurgiska stipendiefonden (Donation af uppfostran blifvit urståndsatte att sig med
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gröfre arbete försörja eller att i fattighus M. P. Krafft 1807) kr. 62,156. Storkyrko-
kunna intagas. förs. skolråd; fri undervisning till fattiga.

Konung Oskar I:s minne (Enkedrottning borgarebarn.
Josephina 1877) kr. 350,000. Särskild st y- Kreijs testamente (Assessor F. Kreij 1827)
relse; asyl för obemedlade ogifta fruntim- kr. 2,362. Storkyrkoförs:s kyrkoråd; räntan
mer af ståndsklassen öfver 50 år gamla. tilldelas 2 utfattiga sängliggande försam-

Konungens enskilda fond (1817) kr. 7,500 lingsmedlemmar.
(årligt anslag). Dir. öfver armeens pensions- Kronprins. Josefinas Pensionsinrättning
kassa; pensioner åt enkor och barn efter vid Konungens 2:a Lifgarde (stiftad 1823
aflidna militärpersoner ; pensionärerna utses af officerskåren till hågkomst af Kronprin-
af H. M. Konungen. sens förmälning) kr. 110,000. Särskild di-

Konungens Hospital (Stockholms stads rcktion; pcnsionering åt underofficerare och
borgerskap och magistrat 1796) kr. 299,500. manskap inom regementet.
Särskild direktion; pensioner åt afskedadt Kronprinsessan Lovisas Vårdsanstalt för
manskap vid armeen: a) efter vissa års tjenst sjuka barn (Med. D:r P. Elmstedt m. fl.
eller de, som blifvit skadade: b) fattiga ar- 1854) kr. 414,153. Särskild direktion; vård
betskarlar i Stockholm, som blifvit vanföre af fattiga sjuka barn; årligen vårdade om-
och urståndsatte att begagna sig af ar- kring 350 barn ; vie} polikliniken omkring
betshusinrättningarna; c) andra fattiga, 2,000 fritt.
lytta och lemlösa, som utan eget förvål- Krutmeijers fond (Kansliråc1innan B. Krut-
Iande blifv it vanföra samt ej kunnat inta- meijer 1854) kr. 8,000. Klara förs. kyrko-
gas på fattighus; år 1880 utdelades 11,673 råd; understöd åt fattiga.
kr. till 474 personer. Krutmeijers fond (Kansliråc1innanB.Krut-

Konungens Hospitals- och Medalj-fonder meijer) kr. 2,832. Klam förs. kyrkoråd; till
(Hospitalsfonden utgöres af: l) efter 1813 församl. fattighushjon.
och 1814 årens krig af enskilda personer f. d. Kryddkramh.-societetens pensions-
i riket gjorda sammanskott, 2) af dåva- kassa (Krydllkramham}elssocieteten 1775)
rande kronprins Karl Johan skänkte större kr. 119,502. Vårdarne af pensionskassan;
belopp, 3) af kommerserådet P. Filen done- pensioner och understöd.
rade medel; Medaljfonden. stiftad af konung Kuhlauska arfvingarnes stipendiefond
Karl XIV Johan). Särskild direktion; pen- (Hedvig och A. Kuhlau samt Evelina Fa-
sioner utgå till i fattigdom stadda enkor lenius f. Kuhlau 1866) kr. 1,000. Musika-
och oförsörjda barn efter befäl, under- liska Akademien för violinspelniog,
befäl och civile tjenstemän vid armoen Kuhlaus stipendiefond (Grosshandlaren C.
och flottan. L. Kuhlau 1860); kr. 1,000. Musikaliska

Konungens Militär-Hospitalsfond. Sär- akademien; för pianospelning.
skild direktion; från nämde fond utgå pen- Kumlings fond (Mamsell G. Ch. Kumling)
sioner till sarnmanlagdt belopp af 9,000 kr. kr. 1,500; Storkyrkoförsaml. fattigvårds-
till i fattigdom stadda enkor och oför- styrelse.
sörjda barn efter befäl, underbefäl och ci- ·Kgl. Hofkapellets pensionsinrättning (H.
vile tjoristemän vid arme en och flottan. M. Konungen genom nåd. bref 1816) kr.

Kgl. Göta Hofrätts pensionsfond (Kgl. 307,478. Särskild direktion; pensioner till
Maj:t och Göta Hofrätt 1831) kr. 10,494. hofkapellister, deras enkor och barn.
Direkt. öfver civilstatens pensionsinr., pen- Kgl. Hofstatens gratialkassa (Hofpredi-
sioner åt i fattigdom efterlemnade enkor kanterne J. G. Plodin och C. W. Strang
och barn efter embets- och tjenstemän inom 1788) kr. 67,740. Särskild direktion; må-
Göta Hofrätt ; pröfningsrätt tillkommer nadtliga understöd till vill dödsfallet i hof-
Kungl. Maj:t. vets tjenst varande betjentes enkor och barn

Kg!. Hofstatens Gratialkassa. Särskild under 18 års ålder; årlig gåfva af Konungen
direktion. 525 kr.: kollekt i slottskapellet cirka 400 kr.

Kg!. Lifgardets till häst Pensionskassa Kg!. Teaterns arbetares och betjentes
kr. 56,731. Särskild direktion. ~juk- och begrafningskassa (friherre F.

Kg!. Svea Lifgardes Fattigkassa. Sär- Akerhielm 1823) kr. 72,008. Kgl. Teaterns
skild direktion. direktör och kamererare; sjuk- och begraf-

Konstförvandtskapets kassa (flera perso- ningshjelp och understöd åt kgl. teaterns
ner 1754 och 1840) kr. 45,185. Särskild arbetare och betjente.
styrelsc; understöd åt arbetare vid bok- Kgl. Teaterns pensionskassa kr. 510,519.
tryckeri och stilgjuteri samt deras enkor Särskild direktion; pensioner.
och hustrur. Körners fond (Landtbrukaren J. G. Körner

Krafftiska skolan (Hofinstrumentrnakaren 1860) kr. 3,000. Maria Magdalena försam-
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ling; räntan utdelas åt 6 fattiga blinda demien; till inrättande å Serafimerlasarettet

. eller, om sådana ej finnas, behöfvande bor- af sängar för nödlidande sjuka resande, före-
, gare eller deras enkor. trädesvis från främmande land.

Ladous fond (Dorothea Ladou 1748) kr. Letterstedtska fonden till förmån för
500. Stockholms förrnyndarekammare ; sti- Vallerstads församling m. m. (Generalkon-
pendier. sul J. Letterstedt 1860) kr. 27,000. Ve-

Lagermans testamentsfond (Handlanden tenskapsakademien; räntan användes till
J. Lagerman 1780) kr. 2,565. Kungsholms premier och anskaffande af böcker åt skol-
förs. kyrkoråd; till sängliggande fattiga barn, till uppköp af böcker för sockenbiblio-
och föräldralösa inom församlingen. teket i Vallerstad samt till belöningar åt

Lagus fond (Doktorinnan C. U. Lagu folkskollärare inom Linköpings stift.
1854) kr. 6,145. Stockholms stads konsi- Letterstedtska Föreningens fonder (Ge-
storium; understöd åt fattiga fruntimmer. aeralkonsul J. Letterstedt 1861) Vetenskaps-

Langs pensionsfond (Mamsell S. E. Lang akademien; 1:0) 37,006 kr. såsom reserv-
1840 och 1843) kr. 9,263. Direkt. öfver fond: Denna reservfond ökas med årligen
Civilstatens pensionsinrättn.: pensioner åt tillagd ränta på ränta efter 4 procent.
4 ogifta fruntimmer eller enkor i torftiga tills den uppgår till 500,000 kr. 2:0)
omständigheter. 160,834 kr. såsom besparingsfond : denna

Leijonhufvuds fond (Kapten friherre A. besparingsfond ökas genom årligen tillagd
Leijonhufvud 1831) kr. 1,200. Adolf Fre- ränta på ränta efter 4 procent tills den
driks förs. fattigvårdsstyrelse; till nöd- uppgår till 5,000,000 kr. 3:0) Aterstoden
stäida likar inom församlingen. 314,695 kr. utgör den disponibla fonden,

Leijonhufvuds fond (Kapten friherre A. hvilken icke får till kapitalet förminskas;
Leijonhufvud 1841) kr. 300. Adolf Fredriks den disponibla räntan öfverlemnas årligen
förs. fattigvårdsstyrelse ; till sjuka och gamla till Letterstedtska Föreningen.
på fattighus den 7 J an. o. 11 Aug. Letterstedtska resestipendiet (General-

Lejas välgörenhetsstiftelse för Jakobs och konsul J. Letterstedt 1860) kr. 90,000. Ve-
Johannis förs aml, fattige (Kejserlig hof- tenskaps-akademien: stipendium åt någon
optikus Benjamin Leja 1864) kr. 20,000. svensk man med goda moraliska egen-
Särskild styrelse med kyrkoherden i Jakob skaper och utmärkta insigter i en eller
såsom ordförande; dels bespisning under flera vetenskaper, för att sätta honom i
julhelgen af inom J ako bs och J ohannis förs. tillfälle att, till förkoftan af sina insigter,
boende fattiga, dels till beklädnad af fat- företaga resor i främmande länder; stipen-
tiga skolbarn, dels slutligen till kontant diat må tillhöra hvilken samhällsklass som
understöd till sådana behöfvande, som icke helst, men får icke vara yngre än 25 och
äro i någon välgörenhetsinrättning intagna. icke äldre än 40 år.

Letterstedts fond (Generalkonsul J. Let- Lettströms fond (Fattigläkaren G. A.
terstedt 1860) kr. 18,000. Vetenskaps-aka- Lettström 1843) kr. 3,000. Katarina förs.
demien; räntan anslås till ett pris för ut- fattigvårdsstyrelse ; ökad kost åt fattighus-
märkte författare och vigtiga upptäckter. hjonen.

Letterstedts fond (Generalkonsul J. Let- Levins donation (vice Presidenten C. A.
terstedt 1860) kr. 18,000. Vetenskaps-aka- Levin jemte arfvingar 1849) kr. 5,048. Di-
demi en; af räntan utgå 400 kr. årligen rektionen öfver nödhjelpskassan : af ränte-
för öfversättningar på svenska språket af medlen utgå 3:ne pensioner il. 75 kr., och ega
något förträffligt utländskt arbete inom testators slägtingar dertill företrädesrätt.
literaturens, industriens eller vetenskapens Levins fond (Fabrikören J. P. Levin och
område, eller af någon särdeles utmärkt hans hustru 1856) kr. 1,500. Maria förs.
undervisningsbok för ungdom; åtestående skolråd; till beklädnad åt sådana fattiga
räntebeloppet tillägges kapitalet, tilldess barn, som i brist deraf ej kunna bevista
det uppnått 50,000 kr., då den således uppr skolan.
nådda fonden skall benämnas "Letterstedt- Levins stipendiefond (Grosshandl. John
ska slägt-stipendiet". Levin 1872) kr. 10,000. Mosaiska församl.

Letterstedts fond (Generalkonsul J. Let- föreståndare; f. n. lifstidsränta; sedan så-
terstedt 1860) kr. 9,000. Vetenskaps-akado- som stipendium åt någon fattig studerande
mien; räntan utgår i och för särskildt yngling. tillhörande mosaiska församl.
maktpåliggande vetenskapliga undersöknin- Lieberdts fond (Sejiareåldermannen J. F.
gar samt äfven till andra ändamål, bero- Lieberdt 1832) kr. 2,587. Styrelsen öfver
ende detta på vetenskaps-akademien. Sabbatsbergs fattighusinrättning ;räntan ut-

Letterstedts fond (Generalkonsul J. Let- delas åt å sjukhuset intagna personer af
terstedt 1860) kr. 18,000. Vctenskaps-aka- tysk nationalitet.
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Lieberdts fond (Sejiareåldermannen J. F. il 2 guldmedaljer, som tilldelas den, utom

Lieberdt och hans hustru A. S. Weber 1832) eller inom akademien, som ingifver någon
kr. 4,575. Adolf Fredriks förs. fattigvårds- afhandling med nya och vigt;ga upptäckter
styrelse; till på fattighus intagna, hälften uti kemiska eller fysiska vetenskaperna.
23 Juni, hälften 24 Dec. Lindgrens donation (Emil Ch. Lindgren

Lieberdts fond (Sejiareåldermannen J. F. 1866) kr. 1,000. Skolrådet i Jakobs och
Lieberdt och hans hustru A. S. Weber 1832) Johannis församl.; till 6 st. af folkskolans
kr. 4,925. Direktionen öfver Drottninghu- flickor vid jnlen.
set; till gåfvor vid midsommar och jul åt Lindgrens fond (Direktör Lindgren 1802)
de på Drottninghuset intagna personer. kr. 300. Klara församl. fattigvårdsstyrelse;

Lieberdts fond (Sejiareåldermannen J. F. gåfva till enka med flesta barn.
Lieberdt och hans hustru A. S. Weber 1832) lindgrens fond (Direktör Lindgren 1802)
kr. 4,515. Direktionen öfver borgerskapets kr. 500. Klara församl. fattigvårdsstyrelse ;
enkhus , handpenningar åt å enkhusct in- g'åfva till fattighjonen.
tagna hjon. lindgrens fond kr. 500. Klara förs. fattig-

Lieberdts fond (Sejiareåldermannen J. F. vårdsstyr. ; till middagsmåltid åt styrelsen.
Lieberdt och hans hustru A. S. \Vebcr 1832) lindgrenska Trasskolan (Skolläraren J.
kr. 5,028. Klara förs. fattigvårdsstyrelse ; O. Lindgrcn 1870) kr. 50,000. Särskild
"I, af räntan till fattighjonen, '/, till ka- styrelse; att uppfostra vanartiga gossar om
pitalet. 8 a 16 år tillhörande Stockholms samhälle.

Lieberdts fond (Sejiareåldermannen J. F. Lindstens stipendiefond (subskribenter
Lie berdt och hans hustru A. S. Weber 1832) 1879) kr. 1,050. IJadugårdslands förs. kyrko-
kr. 1,500. Tyska församl. föreståndare; till råd; till understöd fIt 1 eller 2:ne lärjungar
'Tyska skolan. vid Ladugårrlslands al lm, läroverk

Lieberdtska fonden (Sejlarcåldermanncn Lindströms stipendiefond (Grosshandlaren
J. F. Lieberdt och hans hustru A. S. Webcr E. E. Lindström 1864) kr. 1,500. Muaika-
1832) kr. 2,250. Coldinuorden; understöd Iiska Akadcmien; för violin- och violoncell-
åt son af medellös Coldinuordensbrorler eller spelning.
annan medel lös. Ljungbergs stipendiefond (Fältläkarcn N.

Lifgardets till häst pensionskassa (gåfvor J. Ljungberg 1866) kr. 36,034. Karol inska
och tillskott af officerare 1851) kr. 69,750. institutets lärarekollegium; resestipendium
Särskild direktion; pension till afskedadt för Med. Doktorer.
befäl och manskap, Ljungcrantzska testamentsfonden(Tobaks-

Lilla Johns premium (Anonym 1877) kr. handlaren P. Ljungcrantz 1875) kr. 79,228.
600. Vederbörande läroverkskollegium , pre- Allmänna Barnhusinrättningen: inlösning å
mier åt en eller två obemedlade flitigc och barnhuset af fattiga barn tillhörande Stock-
ordentlige gossar i någon af klasserna 2-5. holms kommun.

Jenny Linds stipendiefond (Fru Jenny Ljungcrantz testamente (Tobakshandlaren
Lind-Goldschmidt 1876) kr. 50,854. Akad. P. Ljungcrantz 1873) kr. 4,000. Berned-
f. d. f. konsterna; resestipendium: understöd lingskornmissionen; pensioner åt minut-
får ej utgå förr än årliga räntan uppgått handlareenkor och deras döttrar.
till 3,000 kr.' . Ljunglöfs fond (Tobaksfabrikören J. F.

Jenny Linds stipendiefond (fru J enny Ljunglöf) kr. 1,500. Adolf Fredriks förs.
Lind-Goldschmidt 1876) kr. 50,793. Musi- fattigvårdsstyrelse ; till fattiga skolbarns
kaliska Akademien; blifvande resestipcn- bekliidnad.
dium : räntan lagd till kapitalet. Lohes legat (1758) kr. 1,500. Pastor i

Lindbergs fond (Trädgårdsmästareenkan Tyska församl. ; för fattiga.
Lindberg 1859) kr. 200. Adolf Fredriks Lohes testamente (A. Lohe 1759) kr. 1,000.
förs. kyrkoråd; till kläder åt fattiga barn Tyska församl. förestandare ; till Tyska
inom församlingen. skolan.

Lindbladska stipendiefonden kr. 780. Sti- Lundals testamente (Mamsell C. J. Lun-
pendior åt skolungdom. dal 1824) kr. 1,500. Direktionen öfver

Lindblads testamentsfond (Lifrned ikus C. nödhjelpskassall; pensioner åt 2 enkor eller
A. Lindblad 1822) kr. 2,025. Kungsholms oförsörjda döttrar efter aflidna prestor i
förs. kyrkoråd; till enkor efter stånds per- Stockholm.
soner eller borgare; företrädesvis åt släg- Lundbergska fonden (Kyrkoherden J. G.
tingar. Lundberg 1878) kr. 4,119. Dir. öfver Sthms

Lindbomska belöningen (Bergmästaren G. stads undervisningsverk; till stipendier.
A. Lindbom 1814) kr. 4,136. Vetenskaps- Lundbergska stipendiefonden (Kyrkoher-
akademien; räntan användes årligen till 1 den J. G. Lundberg 1878) kr. 2,000. Ja-
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kobs allmänna läroverks rektor och koll.; MalmQvistska barnuppfostringsanstalten
understöd åt medellösa lärjungar. i Stoekholm . (Klockaren J. P. Malmqvist

lundblads donation (C. Christina Lund- och hans hustru 1861) kr. 40,559. Särskild
blad 1865) kr. 1,000. Jakobs och Johannis styrelse; att lemria fattiga och värnlösa
kyrkoråd; understöd till 2:ne nattvards- flickebarn undervisning, vård och uppfo-
barn, en gosse och en flicka. stran i öfrigt; för de flesta å anstalten vår-

lundblads fond (Hofslagaren J. Lundblad dade barn erlägges årligen en afgift, i me-
1843) kr. 343. Klara förs. fattigvårdssty- deltal utgörande 156: 69 för hvarje betalande.
relse; gåfva till familj med barn. P. H. Malmstens fond (Prof. P. H. Malm-

lundgrens fond (Kammarjunkaren C. von sten 1876) kr. 5,053. Karolinska in st. lä-
Köhler och hans hustru 1857 och 1867) kr. rarekoll.; stipendier åt vid institutet ny-
7,500. Adolf Fredriks förs. fattigvårds- blifne med. licentiater.
styrelse; fyra pensioner åt fattiga enkor ej Manns testamentsfond (Grosshandl, A. F.
under 60 år, företrädesvis åt dem, hvilkas Mann 1865) kr. 20,000. Mosaiska församl,
män tillhört tjenstemannaklassen, sedan föreståndare; räntan t. v. till en bestämd
pensionären dött. person; sedan disponeras den af församlingen.

lundgrens, Egron, prismedel (uppkomna Maria församling (besparade medel, upp-
genom inkomsten för utställning af Egron komna genom behållning af räntor 1867
Lundgrens arbeten 1876) kr. 2,500. Akad. och 1868) kr. 1,650. Maria förs. fattig-
f. d. f. konst.; guldmedalj åt aqvarellmålare. vårdsstyrelse.

lunns testamente (Perukmakaredottern Marii testamente (Enkefru A. Marius, f.
B. M. Lunn 1840) kr. 1,840. Bemedlings- Koopman 1846 och 1848) kr. 74,196. För-
kommission; pension åt 2:ne fattiga och 40· myndarekammaren; pensioner a 75 kr. åt
åriga borgaredöttrar. behöfvande ogifta fruntimmer inom Sthm,

lykttändarnes sjuk- och begrafningskassa hvilka uppnått 50 års ålder.
(Delegarne 1868) kr. 4,489. Särskild sty- Marklinska fonden (Enkefru C. E. Mark-
relse; sjuk- och begrafningshjelp; årligt lin 1851) kr. 4,921. Dir. öfver Svea art.-
bidrag från gasbolaget 500.kr. reg. pensionskassa; understöd åt officers-

läkare-nödhjelpsfonden (Atskilliga sven- enkor eller döttrar.
ske läkare 1855) kr. 21,266. Svenska Lä- Maskinistföreningens kassa kr. 20,000.
karesällskapet; understöd åt i behofvarande Föreningens styrelse.
svenske läkare, deras enkor och barn; fon- Maskinistföreningens nödhjelpskassa kr.
den uppkom genom upplösning af en pen- 14,000. Föreningens styrelse.
sionsinrättning för svenska läkare, hvarvid Mazers fond (Grosshandlanden J. Mazer
af någon delegare förbehåll gjordes om för- 1846) kr. 6,000. Musikaliska Akademien;
månsrätt för deras efterlefvande. till uppehållande af !jtt qvartettsällskap.

längmans donationsfond (Bruksegaren E. Meijers donation (Ofverdirekt, G. Meijer
J. Längman 1859) kr. 1,064,003. Statskon- 1775) kr. 120,000 (fastighet). Akad. för de
toret; allmännyttiga ändamål; får ännu icke! fria konsterna; till akademieas inrättning
vidröras. och behof.

lärarnes vid elementarläroverken enke- Meijerbergs fond (Folkskoleinspektören
och pupillkassa (Kgl. RegI. 11 Okt. 1878) C. J. Meijerberg 1875) kr. 100. Adolf Fre-
kr. 580,407. Särskild direktion; pensione- driks förs. skolråd; till församlingens ar-
rande af enkor och barn efter lärare vid betsskola för gossar.
de allmänna elementarlärQverken, folkskole- Metzgers testamente (Grosshandlaren F.
lärare- och folkskolelärarinneseminarierna, Metzger 1850) kr. 3,500. Storkyrkoförs.
högre lärarinneseminariet, tekniska elemen- kyrkoråd; afkastningen disponeras af förs.
tarskolorna, Chalmersska slöjdskolan i Gö- pastor för tillfälliga understöd.
teborg samt vissa pedagogler. skyldighet Meuniers fond (Marns, S. M. Meunier 1840)
att vara delegare i kassan aligger hvar och kr. 3,000. Klara försis fattigvårdsstyrelse ;
en, som efter reglementets utfärdande blif- pensioner åt 2:ne fattiga gummor.
vit rektor eller ord. ämnes- eller öfnings- Meyerssons pensionsfond (Grosshandlaren
lärare vid de allm. läroverken och semi- Lesser Meyersson 1860) kr. 22,945. Mos.
narierna samt föreståndare eller lektor vid förs. föreståndare; pensioner åt lärare, lä-
de tekniska läroverken. rarinnor m. fl., anstälde hos mosaiska förs.,

löwens fond (Presid. Frih. J. von Löwen samt deras enkor och barn.
1774) kr. 3,333. Klara förs. kyrkoråd; rän- Michaelssons donation (Konsul G. Micha-
tan fördelas, ena hälften mellan 12 och an- elsson 1865) kr. 20,000. Mosaiska församl.
dra hälften mellan 20 inom församlingen föreståndare; räntan användes efter före-
boende fattige. ståndarnes bästa öfvertygelse.
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Michaelssonska fonden (Fabr . .r. Michaels- räntan tilldelas 3:ne sjuka,

son 1860) kr. 15,000. Direktionen öfver hörande, enkor.
Fabriksfattigkassan; understöd till fabriks- Nathans fond (H. J. Nathan 1826) kr.
arbetare; lifränta. 13,094. Mosaiska förs.s föreståndare; halfva

Joh. Michaelssons donation (Fabriksidk. räntan till vissa personer, andra hälften
Joh. Michadlason 1866) kr. 5,116. Tekniska till undervisning åt fattiga judiska barn.
högskolans styrelse; stipendier åt tekniska Netherwoods fond (Bankokornmissarien
högskolans elever. V. Nethorwood 1867) kr. 200. Maria förs:s

Michaelssons fond (Grosshandlaren Aug. skolråd: till uppmuntran åt ett fattigt
Michaelsson 1871) kr. 3,012. Mnsikaliska skolbarn.
Akademien; till uppehållande af ett qvar- Netherwoods . stipendiefond (Bankokorn-
tettsällskap. ruissarien V. N etherwood 1867) kr. 200.

Michaelssons testamente (Grosshandlaren Mnsiknl iska Akademien; för violin- o. vio-
Michaelsson 1825) kr. 500. Storkyrkoförs. lonsellspelning.
kyrkoråd: afkastningen disponeras af förs. Neuströmska testamentsfonden (Kommi-
pastor för tillfälliga understöd. nister S. Neuström 1821) kr. 750. Katarina

Minuthandelsföreningens pensionskassa församlings fattigvårdsstyrelse ; till fattig-
(flera minuthandlare 187-1) kr. 34,332. Sär- husets underhållande.
skild styrelse; pensioner och understöd. Henriette Nissen's stipendiefond (Fru Hen-

Murbecks uppfostrinqsinrättnlnq för fat- riette Kissen-Saloman's 1880) kr. 10,000.
tiga flickor (Prestmannen Per Murbeck Musikaliska Akademien; för understöd at en
1747) kr. 304,570. Särskild direktion; att konservatorieelev.
till tjenarinnor uppfostra fattig-a flickor, Norbergs fond (Jungfru A. M. Norberg
samt utdelning af pensioner; styrelsen ger 18134)kr. 1,500. ;\:[aria förs:s kyrkoråd; till
årli(l'a frivilliga bidrag', men delaktighet heclerliga fattiga fruntimmer inom förs:n.
är deraf ej beroende. Nordenstolpes fond (Kammarrådet Fr.

Musikpersonalens enskilda kassa (Musik- Nordenstolpe 181::;) kr. 900. Adolf Fredriks
personalen vid Svea art.-reg:te 1875) kr. f'örs.s fattigv.-styrelse; till blinda på fat-
6,100. Direkt. för Svea art.-reg. pensions- tighuset, eljest sjuke och sängliggande.
kassa; begrafningshjclp till delogames sterb- Nordfors fond (Ofverstinnan W. Nord-
hus samt tillfälligt understöd åt delegare, fors 1842) kr. 500. Klara förs.s kyrkoråd;
som från regementet afgår. understöd ftt fattiga. ..

Miillers testamente (Kommerserådet .J. C. Nordfors testamente (Ofverstinnan W.
Mtiller 1832) kr. 7,500. 'I'yska församl. före- ~ ordfors 1838) kr. 1,000. F'örmyudarekam-
ståndare; till fattiga. maren; till en behöfvande militärenka.

Möllers fond (Kamereraren .J. Möllcr] Nordlanders testamente (Stadsmajoren E.
1796) kr. 1,667. Maria förs. kyrKoråd;:\ ordlunder 1842), kr. 75000. Direktionen
räntan tillfaller för lifstiden 3:ne enkor öfver Nöc1hjelpskassan; pensioner a 150 kr.
efter civila embets- och tjenstemiin. åt 20 enkor eller döttrar efter borgare i

Möllers fond (Brukspatron J. Ph. Möllor Stockholm, samt 5 enkor eller döttrar efter
1831) kr. 520. Kungsholms förs. fattig- civile embetsmän vid huivudstadens verk.
vårdsstyrelse. till fattighushjonen. . Nordströms testamente (Enkefru E. M.

Möllel's fond (Brukspatronen S. J\Iöller) INordström) kr. 2,000. Klara förs.s fattig-
kr. 1,308. Kungsholms förs. fattigvårc1ssty- vårdsstyrelse: r.intan delas i 2:ne pensioner
relse; till fattiga barns uppfostran och vård. Itill förmån för 2 ogifta handtverksmästares

Möllers stipendiefond (Kamererareu .J. döttrar inom församlingen, att utgå efter
Möller 1798) kr. 2,200. Förmyndarekam- erikans död.
maren; till 2:ne studerande vill Upsala Norens donation (Kamrer J. Noren 1837)
universitet. kr. 1,.500. Jakobs och Joh, f'örs:s kyrkoråd;

Möllersvärds fond (Generalmajoren C. H. understöd vid julen till högst 4 inom Joh.
Möllersvärd 1871) kr. 3,715. Svea gardes förs. boende enkor eller värnlösa barn.
regementskassas direktion; understöd åt Noreons fond (Kanslirådet J. E. Noreen
gardister, som ej äro pensionsberiittigade 1811) kr. 909. Kungsholms försis fattig-
från drottningens hospital. vårdsstyrelse. till utdeln. efter godtfinnande.

Möllersvärds fond (Genom sammanskott Noreenska fonden (Enkefru L. P. N oreerr
till minne af Generalmajor C. H. Möller- 18.50) kr. 17,700. Förmyndarekammaren;
svärd 1862) kr. 2,722. Direktionen öfver pension åt fattiglt eukor eller ogifta frun-
Drottningens Hospital. timmer i Stockholm.

Mörners fond (Pröken Ulrika Mörner Nereens pensionsfond (Kanslirådet .T. E.
1810) kr. 1,500. Klara församl. kyrkoråd; Noreon 1803 och 1811) kr. 52,500. Jakobs
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'Och Joh, församlingars fattigvårdsstyrelse; Klara fattigvårdsstyrelse; pension till en
.pensioner från 12 till 24 kr. utdelas till ärbar flicka.
behöfvande enkor och döttrar efter tjenste- Okänd (En okänd gifvares donationsfond
·män af civil-, militär- samt borgareståndet. 1855) kr. 3,000. Jakobs och Joh. fattig-

Noreenska testamentsfonden (Kanslirådet vårdsstyrelse; till underhåll af fattiga och
J. E. Noreen 1811) kr. 18,743. Statskont.; vanl~~tade ~arn inom för~amlingen.
mnderhåll af elever vid Kgl. Krigsskolan. Okänd (Gafva af en okand 1796) kr. 192.

o Maria förs. fattigvårdsstyrelse; inköp åt
Norman~ testamentsfond (Hushallerskan fattighushjonen af "Arndts paradislustgård.

B. M. N?rman 1829) k~: 1,500. Jako~s.? Okänd (Okänd gifvare 1804) kr. 150. Ka-
.Joh. f~ttlg:v.-s~yrelse; ritntan utdelas ar11: tarina förs. fattigvårdsstyrelse- till fattig-
g.en pa stiftarinnans dödsdag den 8 MaJ hjon. '
:tI11 fors. fattighushjon. Okänd (stiftad af en okänd 1829) kr 500.

Norstedtsfond (Boktr,.yckarell: C. N orstedt) Katarina förs. skolråd; premier i folkskolan.
kr, 10,000. Storkyrkofors. fattigv.sstyrelse. Okänd (Anses vara grossh. Pomeresche

Norstedts fond (Mamsell S. L. Norstedt 1826) kr. 2,196. Kungsholms förs. fattig-
1878) kr. 5.416. Storkyrkoförs. kyrkoråd; vårdsstyrelse; till fattiga och värnlösa barns
diverse ändamål, barnhjelp m. m uppfostran och vård.

Nya Sparvägsaktiebolagets personals un- Okänd ("En okänd välgörares gåfva",
derstödsfond, kr. 1,318. donerad under kyrkoherden Lehnbergs tid)

Nymarkska fonden (Rektor J. Nyinark kr. 4,600. Kungsholms förs. kyrkoråd; till
1762) kr. 100. Rektor och kollegium vid skolans bästa; materialier till skolbarns be-
Södra latinläroverket; understöd åt fattiga klädnad uppköpas; beklädnaderna tillverkas
gossar i Maria skola. af folkskolebarn och utdelas vid examina.

Nyströms fond (Rustmästaren C. Nyström Okänd (1805) kr. 200. Adolf Fredriks
1817) kr. 7,500. Katarina försts fattigv.- förs:s fattiiF .-styrelse. Till sjuke o. säng-
styrelse; utdelning till fattighjon. liggande pa fattighuset.

Nyströms fond (Brukspatron C. M. Ny- Okänd (A-·-n Hj. 1873) kr. 1,000. Adolf
-ström) kr. 16,662. Storkyrkoförs:s enskilda Fredriks förs:s fattigv.-styrelse; räntan ut-
fattigvårdsstyrelse; räntan utdelas till förs. delas den 22 Maj till en inom förs:n boen-
.sängliggande fattige. de fattig för gudsfruktan och hedrande

Nyströms testamente (Grosshandl, C. M. vandel känd familj, der en af makarna är
Nyström 1790) kr. 37,500. Bemedlingskom- död, ej sjuk.
mission; räntan användes till beklädnad åt Okänd kl'. 1,500. Maria Magdalena försis
fångar å gäldstugan och häktena i Stockh.; skolråd.
år 1880 lemnades 3,000 kr. till Oscar-Jose- Okänd kr. 1,500. Diakoniss-sällskapets
tina föreningen, dels till ett enskildt hem förvaftn. utskott.
föl' frigifna fångar, dels till fängelsepredik. Okänd gifvares testamente (1854) kr. 600.

Nödhjelpskassan i Stockholm (Prosten Storkyrkoförs. kyrkoråd; afkastningen dis-
1'. Norman i Osmo och kyrkoherd. Ahman poneras af förs. pastor för tillfälliga un-
m. fl. 1768) kr. 427,602. Nödhjelpskassa- derstöd.
direktionen; utdelande af understöd till i Operakörens enskilda kassa (Kapellmä-
Stockh. boende fruntimmer tillhörande staren C. N ordqvist 1876) kr. 1,500. Sär-
Pauvres Honteux; år 1880 utdelades 20,190 skild styrelse; begrafningshjelp-, nöd-, hjelp-
kr. till 318 personer. och låneinrättning.

Officerskårens pensionsförenings kassa Osreengii fond (Kammarrättsrådinnan B.
(Officerskåren vid Svea art.-reg. 1850) kr. Ch. Osreengius 1853) kr. 3,000. Katarina
71,027. Dir. föl' Svea art. reg. pensions- förs. fattigvårdsstyrelse; pensioner åt 3:ne
kassa; pensionering af f. d. officerare vid fattiga fruntimmer.
Svea art.-reg. von der Ostenska fonden (Fabrikörsen-

Okänd (1865) kr. 200. Adolf Fredriks kan M. C. von der Osten 1834) kr. 8,000.
förs.s fattigv.-styrelse; till fattiga skolbarns Direktionen öfver fabriksfattigkassan; åt
beklädnad. döttrar eller enkor i fabrikssocieteten.

Okänd (ett anonymt testamente 1812) kr. Otterska fonden (Enkefru M. L. Otter f.
1,500. Bemedlingskommissionen; pension Edman 1861) kr. 22,000. Storkyrkoförs:s
till en fattig borgare. kyrkoråd; pensionsutdelning.

Okänd (En ärlig mans fond 1785) kr. Samuel Owens stipendiefond (Subskrib-
600. Klara fattigvårdsstyrelse; till det tion till hedrande af S. Owens minne 1874)
fattigaste hushåll. kl'. 14,342. Tekniska högskolans styrelse;

Okänd (En ärlig mans fond 1782) kr. 450. stipendier åt Tekniska högskolans elever.
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P-s donationsfond (1865) kr 500. Ja- tersson 1878) kr. 3,000. Ladugårdsl. förs.

kobs och Johannis fattigvårdsstyrelse; rän- kyrkoråd; hälften af räntan utdelas den 4
tan till de fattiga inom församl. febr. till flitige och välartade barn i Djur-

Patersens fond (Grossh. W. G. Patersen gårdens folkskola; andra hälften användes
1864) kr. 137,000. Direktionen för Borger- till en fest för skolbarnen samma dag.
skapets Enkhus; räntan utgår i pensioner Pfeils testamente (Revisor J. E. Pfeil
å 50 kr. pr år till enkor och döttrar efter 1797) kr. 1,000. Storkyrkoförs. kyrkoråd;
borgare i Stockholm. pensionsutdelning.

Patriotiska sällskapet, Kungl. (Presiden- Philipsenska testamentsfonden (Grossh,
ten i Kommersekollegium E. Carleson 1772) H. T. Philipsen och hans hustru född Moll
kr. 120,833. Sällskapets förvaltningsut- 1811). Särskild direktion; skolinrättning;
skott; att befrämja näringarnes uppkomst eger fastigheten Adolf Fredriks torg L
och genom belöningar för berömliga ger- Pihlgrens fond (Mamsell U. E. Pihl-
ningar och förslag m. m. uppmuntra na- gren 1813) kr. 1,500. Klara fattigvårds-
tionalidoghetens tillväxt. styrelse; pensioner till 2:ne dygdiga flickor.

Paul is fond (Handlanden S Paul i) kr. Pihlmanska testamentsfonden (Enkefru
300. Storkyrkoförsaml. enskilda fattig- W. Pihlrnan 1779) kr. 9,036. Maria förs
vårdsstyrelse. kyrkoråd; till pensioner åt 4 enkor,

Paul is testamente (Grosshandlaren Nie, Pinchards fond (Grosshandlaren A. Pin-
Pauli 1781) kr. 20,000. Direktionen öfver chard) kr. 1,000. Storkyrko församl. skolråd.
Borgerskapets Enkhus: räntan utdelas till Pipers donation (Hofintendenten '1'. M.
hufvudstadcns fattiga borgares och fabri- Piper 1820) kr. 12,782. Akad, f. d. f. konst.:
körers enkor, äfvensom orkeslöse, sjuke o. till användande af akademien.
behöfvande borgare och fabrikörer i Stoc kh. Platinska testamentsfonden (Fru A. lYL

Pauliska donationsfonden (Enkefru Ch. Platin f. Norberg 1~~9) kr. 12,640. Förv
Pauli 1789) jemte egend. n:o 24 Svartmun- af de under f. d. Ofre Borgrättens vård
gatan kr. 130,000. Särskild direktion; pen- sta lda medel; understöd till 2'0 åt fattiga
sioner a 50 kr. utdelas till 114 enkor, som inom Hofförsamlingen, J/o åt studerande af
fyllt 38 år, och hvilkas män varit prestor Smalands nation i Tlpsala.
eller borgare, samt a 25 h. till 74 fader- och Polispersonalens i Stookholm pensions-
moderlösa flickor under 16 år samt af äkta inrättning (K. Mrt pit Ofverståthållare-
börd. embetets hemställan 1854) kr. 801,879. Sär-

Pauliska fonden (Grosshandlaren och Fn- skild direkt.; pensioner åt polispersonalen.
brikören Chr. Pauli 1807) kr. 2,559. Di- Polispersonalens i Stockholm enke- och
rektionen öfver Fabriksfattigkassan ; under- pupillkassa. Kr. 3,317. Särskild styrelse.
stöd till arbetare vid yllefabrikerna. Possiethska fonden (Kyrkoherden J. Pos-

Pensions- och gratialkassan för under- sieth 1728) kr. 24,183. Stockholms stads
officerare och manskap (Officerskåren vid konsistorium; stipendier åt studerande.
Svea art. 1850) kr. 19,008. Dir. för Svea Praktiska Hushållsskolan för flickor
art. reg. pensionskassa; utdelning af under- (subskribenter 1870). Särskild direktion;
stöd åt afskedade underofficerare, konstup- att uppfostra fattiga flickor inom Jakob
hr, trumpetare och artillerister. och J ohannis samt Ladugårdslands försam-

Petrejiska fonden (Skeppsklareraren P. Iingar,
Petrejus 1847) kr. 1,689. Dir. öfv. Sthms Preis' testamentsfond (friherrinnan A.
stads undervisningsverk. kläder, böcker m. M. Preis 1810) kr. 6,000. Direktionen öfver
m. åt skolungdom. Nödhjelpskassan; räntan fördelas i 4 pen-

Petrejiska fonden (Skeppsklareraren P. sioner a 75 kr., 2 till enkor af frälse och 2
Petrejus 1847) kr. 7,500. Grosshandels- af ofrälse stånd,
societetens deput.: pensioner till Skepps- Premie- och Fattigkassan vid Katarina
klarerares i Stockholm enkor och barn. allm. läroverk kr. 233. Vederbörande lä-

Petrejus fond (Skeppsklareraren P. Pe- roverkskollegium; understöd åt lärjungar.
trejus 1856) kr. 1,515. Maria förs. fattig- Premie- och Fattigkassan vid Ladugårds-
v årdsstyrelse ; gratifikationer ~~ testators lands allm. läroverk kr. 2,413. Vederbö-
dödsdag den 27 Oktober till 10 personer. raride liiroverkskollegium; premier och un-

Petrejus fond (Skeppsklareraren P. Pe- derstöd åt lärjungar.
trejus 1847) kr. 6,000. Maria förs. skolråd; Premie- och Fattigkassan vid norra la-
till förmån för obemedlad skolungdom i tinläroverket, kr. 1,338. Vederbörande lä-
folk- och handtverksskolan, utgår i kläder roverkskol leg ium: premier och understöd
m. m. - åt studerande.

Petterssons fond (Handlanden P. Pet- Prins Carls uppfostringsinrättning för
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fattiga och värnlösa barn i Stockholm skaplig bearbetning af de i Brasilien eller
(Pastor Primarius J. O. Wallin och Under- andra intertropiska länder af den Regnellska
ståthållaren O. af Vannqvist 1833) kr. stipendiaten gjorda insamlingar. 3) Fon-
385,310. Särskild styrelse; vård af fattiga den för de brasilianska växtsamlingarnes
och värnlösa barn i Stockholm; 79 barn underhåll och vård.
vårdas f. n. å Gåiön. .RegnelIs zoologiska gåfvomedel (Doktor

Prins Oscars hospitalinrättninq vid Kgl. A. F. Regnell 1884) kr. 40,000. Veten-
Lifgardet till häst (Gåfvor och tillskott af skapsakademien; räntan användes till,främ-
officerare 1816) kr. 36,675. Särskild direk- jande af zoologisk forskning.
tion; pension och understöd åt afskedadt RegnelIs donation (Doktor A. F. Regnell
underbefäl och manskap, dess enkor o. barn. 1880, 1881, 1882) kr. 41,000. Vetenskaps-

Prinsessan Lovisas minnesfond (Flera akademien; medlen användas till inköp af
personer 1869) kr. 6,000. Fosterländska lägenheten Christineberg vid Fiskebäckskil
föreningens styrelse; premier till lifränte- i och för anläggande af en zoologisk hafs-
insatser åt späda barn. station.

Pukes fond (Grefvinnan Puke 1864) kr. Regnellska donationen (Med. D:r A. F.
1,000. Klara förs. kyrkoråd; understöd åt RegnelI i Caldas i Brasilien 1883) kr. 20,000.
fattiga. Karolinska institutet; under benämning

Qvidings donationsfond (vice Presidenten "Carolmaka institutets reservfond"; räntan
i Kammarkollegium B. C. Qviding 1838) skall användas till befrämjande af den me-
kr. 5,533. Direkt. öfver Civilstatens pen- dicinska forskningen och dess till godo gö-
sionsinrättning: årlig gratifikation åt enka rande såväl för undervisningen som för
efter civil embetsman af tromans värdighet, literaturen.
som aldrig tjenat inom krigsståndet. Rehnska testamentsfonden (Handlanden

Qvidings fond (Presidentenkan J. W. Qvi- C. Rehn 1801) kr. 888. Katarina församl.
ding 1859) kr. 32,000. Klara förs. fattigv.- fattigvårdsstyrelse; till underhåll af 6 plat-
styrelse; pastor utdelar till behöfvande ser på fattighuset.
inom Klara församling pensioner till högst Reinholds fond (Bagaren E. Reinhold
100 kr., och minst 50 kr. 1876) kr. 1,500. Adolf Fredriks församl.

Qvidings testamente (J ustitierådsenkan fattigvårdsstyrelse ; räntan utdelas den 12
Ch. Qviding) kr. 1,000. Ladugårdslands Maj till 2:ne inom församlingen boende,
församl, fattigvårdsstyrelse; årliga räntan tockholms kommun tillhörande, behöfvan-
tilldelas ett äldre fruntimmer, som är att de, helst af borgerlig härkomst.
hänföra till pauvres honteux. Reinholds testamente (Bagaren E. Rein-

Axel Arvid Raabs testamentsfond (Säll- hold) kr. 1,500. Tyska församl. förestån-
skapet P. B. 1837) kr. 1,500. Sällskapet dare; till fattiga.
P. B., till fattiga enkor och barn. Reinstedts donationsfond (Testaments-

Rabeska fonden (f. d. lärjung-ar vid Stock- tagarne efter Enkefru M. H. Reinstedt 1846)
holms gymnasium 1871) kr. 6,213. Veder- kr. 8,250. Jakobs och Johannis förs. fat-
börande läroverkskollegium; understöd åt tigvårds-styrelse; räntan skall utdelas i5
studerande. olika lotter till vissa uppgifna personer

Rambachs donation (Snickareenkan E. och efter deras död till andra behöfvande,
Rambach, f. Dehm) kr. 1,000. 'Klara förs. helst enkor och ogifta döttrar efter embets-
kyrkoråd; räntan utdelas till behöfvande män i statens embetsverk
inom församlingen. Renströmska fonden (Kanslisten O. Ren-

Rambachs donation (Snickareenkan E. ström 1818) kr. 16,552. Stockholms stads
Rambach f. Dehm) kr. 1,000. Tyska förs. konsistorium; pensioner till 7 ofrälse, civile
räntan utdelas till behöfvande inom för- tjenstemäns enkor, boende inom Klara förs.
samlingen. • Anders Retzii stipendiefond (Svenska lä-

Redinska fonden (Apotekaren T. Redin karesällskapet 1864) kr. 32,965. Karolinska,
1871) kr. 5,000. Apotekare-societetens di- inst. lärarekoll. ; stipendier till studerande
rektion; pensioner till 3 fattiga apotekare vid Karolinska in st. samt till understöd
eller apotekareenkor. för vetenskapliga forskningar och resor.

RegnelIs, Anders Fredrik, botaniska g~f- Reuckners fond (Handelsbokhållaren N.
vomedel (Doktor A. F. Regnell 1872) kr. G. Reuckner 1876) kr. 2,000. Storkyrko-
86,500. Vetenskapsakademien ; denna fond församl. kyrkoråd; räntan utdelas åt 3
sönderfaller i följande afdelningar: 1) Sti- nödlidande fruntimmer.
pendiefonden för anställande af resor i bota- Ribbings donation (Kanslirådet G. Rib-
niskt ändamål till Brasilien eller annat bing 1809) kr. 6,000. Akad. f. d. f. konst.
intertropiskt land. 2) Fonden för veten- till stipendier åt elever vid läroverket.
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Ribbingska stipendiefonden (Kammarher- afkastningen lägges tiil kapitalet, som

ren G. Ribbing 1868) kr. 1,320. Vederbö- enligt gåfvobrefvet bör ökas till 25,000 kr.
rande läroverkskollegium; understöd åt Ulrika Christina Högmarks testamentsfond
studerande. (1869 och 1874); kr. 5,941; 3 pensioner

f. d. Riddarholms-förs:s enskilda pen- a 50 kr.
sionskassa kr. 3,064. Storkyrkoförsamlin- Fröken Juliana Charlotta Lagercrantz' do-
gens kyrkoråd; 5 pensioner iL 21 kr. nationsfond (Lagercrantzka fonden) kr.

. 3,336; 2 pensioner il 75 kr.
RId d a r h u s e t s f o n d e r. Lefrenska fonden, kr. 16,275; lifstidsränta.

Adliga Kadettskolefonden kr. 161,639; sti- Leijonflychtska fonden, kr. 8,952; 2 pensioner
pendier å olika belopp och för flera än- å 200 kr.
darnål. von Liewenska fonden, kr. 65,200; 1 pension

Friherre Oscar Alströmers fond (f. d. Stats- it 650 kr. och 16 pensioner a 150 kr.
rådet Friherre Oscar Aletrörner 1884) kr. Lilliecronska fonden, (Fröknarna S. M. och
19,000; lifstidsränta, M. C. Lilliecrona 1869); kr. 12,721; 3

Hofmarskalken J. F. AminoIfs och dess Fru pensioner å omkring 200 kr.
A. C. Aminoffs donationsfond, kr. 11,799; Linnerhjelmska fonden, kr. 24,480; 10 pen-
3 pensioner 'l 175 kr. sioner it 110 kr.

Bergenstjernska fonden, kr. 83,416; stipen- Löfvenskjöldska fonden, kr. 209,577; 1 utri-
die r och pensioner. kes stipendium 'l 3,000 kr. och 2 under-

Berghmanska fonden, kr. 25,716 förutom kr. visningsstipendier :1 1,800 kr.
48,000 i fastigheter och frälseränta; 3 Mörnerska fonden (Enkefru J. C. Mörner
stipendier och 5 pensioner. 1869 och 1872) kr. 6,247; 1 pension a

von Beskowska fonden, kr. 5,376; 2 pen- 90 kr. och 4 il, 45 kr.
sioner a 110 kr. Bankokommissarien Wilhelm Netherwoods

8ethunska fonden, kr. 16,597; 13 pensioner testamentsfond, kr. 6,351; 2 pensioner a
a 60 kr. 150 kr.

von Blockska fonden, kr. 14,079; 6 pensioner Majoren Nils Georg Psilanderskölds dona-
a 60 kr. och 10 pensioner a 25 kr. tionsfond för adliga fruntimmer (Kam-

Bungeneronska fonden, kr. 24,751; för när- marherren J. F. Psilandersköld 1875) kr.
varande 14 gratifikationer il 80 kr. för 18,727; litstidsränta.
ett år. Majoren Nils Georg Psilanderskölds pen-

Magnus Georg Danckwardts pensionsfond, sionsfond för adelsmän (Kammarherren
kr. 3,085; lifstidsränta. J. F. Psilandersköld 1878) kr. 17,490;

En onämnd välgörares fond, kr. 14,677; 6 lifstidsränta.
pensioner it 110 kr. Psilandersköldska fonden N:o 3 (Kammar-

Gyllenbergska fonden (Godsegaren E. J. herren J. F. Psilandersköld 1884) kr.
Gyllenberg 1877) kr. 188,348; pensio nsut- 8,000.
delning ännu icke börjad. Queckfeldt-Rosencrantzska fonden, kronor

Gyllenborgska fonden, kr. 28,771; pensic- 59,493; 4 stipendier ä 200 kr., 8 pensioner
ner till af testator nämnda personer samt il. 200 kr. och 3 handpenningar il. 120 kr.
2 gratifikationer il 75 kr. Queckfeldtska stipendiefonden (Hofrättsrå-

Gyllenbååtska fonden, kr. 3,44;); 1 pension det C. 8. Queckfeldt 1875) kr. 8,420; rän-
a 160 kr. tan lägges till kapitalet till dess 20 år

Fröken S. L. L. Gyllenrams fond (1882) kr. förflutit från fondens emottagande.
35,000; pensioner till gifvarinnans när- Queckfeldtska pensionsfonden (Hofrättsrå-
maste anhöriga. det C. S. Queckfeldt 1875) kr. 7,649; rän-

Hagermanska fonden (1883); kr. 35,704; tan lägges till kapitalet till dess 20 år
pensioner till gifvarens närmaste an- förtiutit från fondens ernottagande.
höriga. Stiftsfröken Maria Charlotta Qveckfeldts

August von Hartmandorlfs stipendiefond, fond (1841) kr. 15,981; 3 pensioner a
kr. 72,337; 6 akademiska stipendier il. 200 kr.
500 kr. Kammarherren Johan Axel Reuterskiölds

Fru Brita M. von Hauswollfs fond, kr. 23,605; pensionsfond (1870) kr. 59,327; 2 lifstids-
5 pensioner a 200 kr. pensioner ä 1,000 kr. och 1 stipendium å

Fröknarna von Hauswollfs fond (von Haus- 500 kr.
wolffska fonden) kr. 33,528; 3 pensioner Hofmarskalken Henrik Fabian Reuterskjölds

å 225 kr. och 1 pension Ii 36 kr. pensionsfond (Reuterskjöldska fonden) kr.
Carl Johan Hiertas fond (1879); kr. 5,458; 61,765; Iifräntor, 1 pension il 300 och

1 pension i. 150 kr.: återstående ränte- 2 il 150 kr.
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Carl Ulrik Roos' af Hjelmsäter donations- Roos' fond (Majoren Axel Roos 1878)

fond, kr. 34,937; 2 lifstidsräntor och 3 kr. 1000. Klara förs. kyrkoråd; understöd
pensioner a 300 kr. åt fattige.

Fröken Hanna Roos' af Hjelmsäter dona- Roos' fond (Handelsbokhållaren J. C.Roos
tionsfond (1880) kr. 20,992; en pensionär 1818) kr. 1,500. Katarina förs. fattigvårds-
är utsedd af gifvarinnan. styrelse; förbättrad kost åt sjuka fattig-

Sasska fonden (Majoren J. F. Sas s och hushjon.
hans hustru G. A. Nisbeth 1866) kr. Roos' fond (Handelsbokhållaren J. C.Roos
25,540; lifstidsränta och 1 pension a 1818) kr. 2,830. Kungsholms förs. fattig-
lOO kr. vårdsstyrelse ; samma ändamål som ofvan-

Grefliga Schefferska stiftningen, kr. 45,704; stående fond.
14 pensioner a 150 kr. Roospiggs testamente (Enkefru C. M.

von Schewenska stipendieinrättningen (Agen- Roospigg 1839) kr. 16,250. Direktionen
ten G. B. von Sohewen m. fl. 1721) kr. öfver Nödhjelpskassan; pensioner till fat-
22,216; 2 stipendier a 500 kr. tiga enkor eller ogifta fruntimmer.

Hoffröken Carolina von Schulzers dona- Rosehii fond (Repslagaren O. Rosohius)
tionsfond (von Sohulzerska fonden) kr. kr. 866. Ladugårdslands fors. fattigvårds-
3,543; 2 pensioner a BO kr. styrelse; till understöd åt fattiga utom

de Silentzska fonden, kr. 7,047; 4 pensio- fattighuset; räntan öfverlemnad till Sab-
ner a 75 kr. och 1 a 30 kr. batsbergs fattighusinrättning.

Silfverbergska fonden, kr. 30,256; 15 pen- Roselius' fond (vice Presidenten S. Ro-
sioner ,j. 90 kr. selius) kr. 1,515. Storkyrkoförsaml. enskil-

Stjerncreutzska fonden, kr. 43,958; 26 gra- da fattigvårdsstyrelse.
tifikationer a 80 kr., hvilka få uppbäras Rosenadlerska pensionerna (Presidenten
under 6 år. C. A. Rosenadler 1777) kr. 3,000. Kgl. Ve-

Stjerncronska fonden, kr. 28,128; 3 pensio- tenskapsakademicn; tre pensionsrum för
ner a 525 kr. afkomlingar efter Assessor i Bergskollegium

Str~leska fonden, kr. 35,028; 22 pensioner Albr. Behm.
a 75 kr. .. Rosenii testamente (Repslagaren O. Ro-

Thamiska donationen (Kommerserådet S. senius) kr. 866. Ladugårdslands församI.
Tham 1727) kr. 6,441; räntan a 6 % fattigvårdsstyrelse ..
öfverlemnas till Vetenskapsakademien. Rothoffs fond (Ofverstelöjtnanten F. A.

Tersmedenska fonden, kr. 16,907; pensioner. Rothoff 1862) kr. 2,129. Maria förs. fattig-
Wadstena adliga jungfrustift, kr. 316,134; vårdsstyrelse; för församlingens fattiga.

44 pensioner a 100 kr.; 193 pensioner Ruckmans donation (Mamsell M. Ruck-
a 50 kr. och 11 pensioner till olika belopp. man 1860) kr. 500. Adolf Fredriks förs.

Wulfcronska fonden, kr. 15,710; 18 pensio- skolråd; till kläder och böcker åt fattiga
ner a 35 kr. ooh 14 pensioner a 20 kr. barn. ..
Riddarehusets samtliga fonder uppgå till Rudbecks donation (Ofverstekammarjun-

ett belopp af 2,813,862: 98. karen A. Rudbeok 1802) kr. 1,200, KgI.
Riksgäldskontorets enke- och pupillkassa Patriotiska Sällskapet; till stipendier åt

(Rikets ständer och kassans delegare 1809 skicklig jordbrukare inom. Skaraborgs län.
-1810 års riksdag) kr. 91,800. Särskild Rudbeckska stiftelsen (Öfverste Rudbeck
direktion; pensioner åt enkor och barn efter samt Battericheferne vid Svea Art.-reg:te
tjenstemän och vaktmästare vid riksgälds- 1860) kr. 6,961. Direkt. för Svea Art.-reg.
kontoret och f. d. general-assistens-kontoret. pensionskassa; pension åt enkor och barn

Ringqvists fond (Apotekaren C. R. Ring- efter underofficerare vid regementet. ..
qvist 1838) kr. 7,500. Katarina församl. Rudbeckska stipendiefonden (Frih. Of-
fattigvårdsstyrelse; förbättrad kost åt fat- verste A. Rudbeok 1802) kr. 250. Samfun-
tighushjonen. det Pro fide & Christianismo ; stipendier

Rogstadii testamente (Viktualihandlande- till skollärare.
enkan J. Rogstadius. född Löfblad 1786) Ruths testamente (Enkefru B. C. Ruth
kr. 500. Storkyrkoförs. kyrkoråd. 1803) kr. 2,136. Direktionen öfver Nöd-

Rohtliebs donation (Kyrkoherden J. Roth- hjelpskassan; pensioner företrädesvis åt fat-
lieb 1864) kr. 1000. Tyska församl, före- tiga prestenkor.
stånd.; till kyrkobetjening och deras enkor. Rymans fond (Gulddrazaren J. Ryman

Roos af Hjelmsäters stipendiefond (Kam- 1784) kr. 4,887. Ladugårdslands fors. fat-
marherre A. Roos af Hjelmsäter 1862) kr. tigvårdsstyrelse ; för inrättande af ett fat-
5,340. Karolinska in st. lärarekoll. ; stipen- tighus på Ladugårdslandet.
dier åt stud. vid Karolinska institutet. Sabbatsbergs Brunnslasarett (Professor
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E. Gadelius under medverkan af brunns- Schlotthauers legat (Fru M. Sehlotthauer
gäster vid Sabbatsbergs helsobrunn 1807) 1767) kr. 200. Pastor i Tyska församlin-
kr. 39,067. Särskild direktion; att åt· fat- gen; för fattiga.
tiga sjuka brunnsgäster bereda kostnadsfri Schmidts legat (P. Schmidt) kr. 250. Pa-
bostad, föda och läkare vård under den tid, stor i Tyska församlingen; för fattiga.
de begagna sig af brunnsdrickning vid Sab- Scholtz testamente (J. A. Soholtz) kr. 600.
batsberg. Tyska församl. föreståndare; till studerande.

Sahlgrens fond (Stadsmäklaren J. Sah l- Scholtz testamente (J. A. Seholtz) kr. 650.
gren 1803) kr. 499. Maria förs. fattigvårds- Pastor i Tyska församlingen; till fattiga.
styrelse; fattighjonens förplägning å H. M. Schröders testamente (Grosshandl. Georg
Konungens födelsedag. Schröder 1871) kr. 122,000. Direktionen

Sahlstedtska fonden (M:ll A. L. R. Sahl- för Borgerskapets enkhus; pensioner åt
stedt 1868) kr. 1,500. Stoekholms stads fruntimmer af borgerliga klassen.
kons., pension. Schultzes testamentsfond (Fröken C. von

Sandahls fond (Uppbördskommissarien J. Sehultze 1845) kr. 300. Jakobs och Joh. förs.
Sandahl 1878) kr. 2,074. Maria förs. fat- fattigvårdsstyrelse ; räntan tilldelas någon
tigvårdsstyrelse ; för behöfvande inom förs. behöfvande.

Sandbergs testamentsfond (Enkefru C. Schwartz stiftelse (Kontrollören C. P.
Sandberg 1812) kr. 1,275. Jakobs och Joh, Schwartz 1861) kr. 1,174. Adolf Fredriks
församl. fattigvårdsstyrelse ; räntan till nå- förs. skolråd; till sömnadsundervisningens
got fattigt fruntimmer af bättre stånd. förbättrande i församl. skola.

Samfundet Enighet och Vänskap (Pör- Rem. Schwartz stipendiefond (Enkefru D.
gyllaren J. R. Fröberg 1874) kr. 36,620. S. Sehwartz, f. Lundblad 1868) kr. 4,027.
Särskild styrelse; sjuk- och begrafnings- Tekniska högskolans styrelse; stipendier åt
hjelp , år 1880 utdelades 6,126 kr. åt 149 'I'ekniska högskolans elever med företrädes-
personer. rätt åt stiftarens slägtingar. ..

Samfundet Ljusets Bröder (flere personer Schwartzers testamentsfond (Ofverste J.
1866) kr. 25,227. Särskild styrelse; sjuk- von Sehwartzer 1808) kr. 300. Jakobs och
och begrafningshjelp; år 1880 utdelades Joh. förs. fattigvårdsstyrelse ; till de fattiga
4,715 kr. åt 145 personer. vid jultiden.

Schalins pensionsfond (Grosshandlaren Schwartzers testamentsfond (F. von
A. W. Sehalin 1874) kr. 500. Sällskapet Sehwartzer 1811) kr. 300. Tyska församl.;
P. B.; åt fattig ledamot af sällskapet P. B. till de fattiga.

Scharps g~fva (Grosshandl. C. A. Seharps Schweders fond (Rådman M. Schweder
arfvingar 1849) kr. 3,000. Bemedlingskom- 1772) kr. 1,708. Maria förs. fattigvårds-
missionen; pensioner till borgaredöttrar. styrelse; pension till fattigaklädesgarnsspin-

Schaumkellska understödsfonden (Asses- nerskor.
SOl' J. E. Sehaumkell 1833) kr. 60,083. Schönborgs fond, se Botins fond.
Svenska Läkaresällskapet; att bereda un- Sebaldts donation (Justitiekanslärinnan
derstöd åt fattiga, i verkligt behof varande M. Sebaldt 1797) kr. 8,333. Jakobs och
enkor eller oförsörjda barn efter aflidne Joh. församl. kyrkoråd; understöd till enkor
svenske legitimerade läkare; fonden har efter civile tjenstemän och deras ogifta dött-
ökats genom Provineialläkaren P. E. Steg- rar (6 st.), 2:ne fattiga gossar i skolåldern
nells testamente 1865 och genom Doktor och 12 fattiga enkor utan uppgifvet stånd.
H. Stoltz' testamente 1880; vid 1880 års Sebaldts fond (Enkefru M. E. Sebaldt
års slut voro 8,800 kr. ännu ej räntebärande. 1797). Jakobs och Joh. förs. kyrkoråd; un-

Schewes testamente (Grosshandl. R. F. derstöd åt meddellöse lärjungar; år 1880
Schewe 1845) kr. 750. Storkyrkoförs. kyrko- utdelades 75 kronor åt 4 personer).
råd; afkastningen disponeras af förs. pastor Sebaldts testamente (Justitiekansleren C.
för tillfälliga understöd. Sebaldts enka 1797) kr. 600. Förmyndare-

Schewes testamentsfond (Grosshandlaren kammaren; till fattiga barn.
R. P. Schewe 1845) kr. 750. Jakobs och Sederholmska testamentsfonden (Exped.
J oh. fattigvårdsstyrelse ; räntan utdelas är- sekreteraren H. F. Sederholm 1853) kr.
ligen på Sofiadagen till förs. fattighushjon. 54,682. Serafimerlasarettets direktion; till

Schewens testamente (J. B. von Schewen) underhåll af sjuksängar,
kr. 970. Tyska försarnl, föreståndare; till Segercronas fond (Statssekreter. E. C.
fattiga. Segererona 1787) kr. 5,000. Klara församl.

Schinkels testamente (Komerserådet D. kyrkoråd: räntan utgår till 12 dygdiga
von Schinkel 1807) kr. 3,000. 'ryska förs. enkor, tillhörande "pauvres honteux" inom
föreståndare; till behöfvande skolgossar. församlingen.
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Sehmanska pensionsfonden (M:llerna Ida tionen; i den mån, de donerade medlen

-och C. Sehman 1882) kr. 7,000. Dir. öfver dertill lemna tillgång, tillhandahålles kost-
Allmänna Enke- och pupillkassan; pensio- nadåfri sjukvård vid lasarettet, så vidt.ske
ner åt fattiga fruntimmer. kan i enskildt rum, för obefordrade pre-

Selenii testamente (Källaremästaren C. L. ster och civile e. o. tjenstemän i Stock-
Selenius 1865) kr. 5,241. Ladugårdslands holm och dess närmaste omgifning.
förs. kyrkoråd; till inköp af mat, kläder Sjöstedtska fonden (Kyrkoh. N. J. Sjö-
och böcker åt sådane fattige och välartade stedt 1856) kr. 55,007. Styrelsen för Tek-
barn, som vid församlingens folkskola åt- niska skolan i Stockholm; bildande af en
njuta undervisning. särskild afdelning för flickors undervisning

Seligmanns stipendium (Doktor L. Selig- i svenska slöjdföreningens skola.
.mann), Styrelsen för Israelitiska Ynglinga- Sjöstedts tesfamentsfond (Repslagare ål-
föreningen; årliga räntan c:a 100 kr. utde- dermannen O. Sjöstedt och hans hustru
las till judisk yngling, egnande sig åt ve- 1815) kr. 5,154. Kungsholms förs. kyrko-
tenskap, skön konst, slöjd eller handtverk. råd; af räntan äro 2h anslagna till aflö-

Semisekularfonden (sammanskott vid se- ning åt en skollärare och återstoden till
kularfesten 1871) kr. 535. Vederbörande utdelning åt fattige inom förs., som äro
läroverkskollegium; stipendier vid Stock- sjuka, ålderstigna eller hafva flera barn,
holms gymnasium. företrädesvis fattiga gesäller af "Repsla-

20 Septemberfonden (insamling 1878) kr. gareembetet."
2,000. Vederbörande läroverkskollegium; Skeppsholms försam!. skol- och under-
premier åt lärjungar. hållskassa ; Skeppsholms församl, kyrko- och

Setterströms fond (Karduansmakaren Set- skolråd.
-terstöm) kr. 630. Klara fattigvårdssty- f. d. Skomakarembetet eller n. v. sko-
re1se; till styrelsens godtfinnande. makareföreningen i Stockholm (Okänd) kr.

Setterströms fond (Karduansmakaren J. 182,295. Särskild styrelse; pensioner, sjuk-
.8etterström 1828) kr. 45,000. Ladugårds- och begrafningshjelp.
lands förs. fattigvårdsstyrelse ; till utdel- f. d. Skräddareembetets begrafnings-, pen-
ning åt gamla sängliggande 'män och qvin- sions- och nödhjelpskassa (f. d. Skräddare-
nor, samt fader och moderlösa barns un- embetets kassa 1400) kr. 11,950. C. P. Ahr-
derhåll. nell; begrafning, pension och nödhjelp,

f. d. Siden- och Klädeskramhandelssocie- Sohms testamente (Bankokommissarie-
tetens pensionskassa (f. d. Sidenkramhan- enkan U. Sohm 1842). Direktionen öfver
delssocieten 1869) kr. 23,000. Bemedlings- Nödhjelpskassan; af fonden utlemnas årli-
kommissionen; pensioner till enkor och dött- gen 20 pensioner il, 40 kr.
rar efter delegare i Siden- och Klädeskram- Soldatbarnhuskassan (Officerskåren vid
handelssocieteten. Svea artilleri) kr. 22,957. Dir. för Svea

SjÖkaptens-societeten i Stockholm (åt- art.-regem. pensionskassa; dels fattiga sol-
skilliga sjökaptener 1732) kr. 60,466. Sjö- datbarns beklädnad och underhåll, dels
kaptens-societetens deputerade; att med- pensioner åt afskedadt manskap.
verka till ömsesidigt bistånd och genom Soopiska fonden (Grefvinnan A. M. Soop
pensioner och gratialer bidraga till under- 1734) kr. 21,686. Stockholms stads kon-
stöd och hjelp åt sina fattiga samt enkor sistorinm; understöd åt fattiga qvinnor i
och barn efter ledamöter i societeten. Soopiska fattighuset.

Sjömannaföreningens Nödhjelpskassa (Le- Spetzska fonden (Slottsförvaltaren P.
damötema 1870) kr. 6,667. Sjörnannaför- Spetz 1765) kr. 6,700. Särskild styrelse;
-eningens styrelse; att af medel insamlade understöd åt ringare hofbetjentes enkor och
i sparbössor under föreningens samman- föräldralösa barn.
komster gifva julgåfvor till ledamöters en- Sporrongs fond (Enkefru U. E. Sporrong
kor och barn. 1824) kr. 3,000. Klara förs. fattigvårds-

Sjömannaföreningen i Stockholm (Sjö- styrelse; gåfva till fattighjonen.
kaptenen B. A. Stenman m. fl. 1863) kr. Sporrongs fond (Mamsell A. Maria Spor-
102,808. Särskild styrelse; pensioner, sjuk- rong 1862) kr. 750. Ladugårdslands förs.
-och begrafningshjelp samt beredande af fattigvårdsstyrelse ; till utdelning Maria-
platser. dagen åt fattiga.

Sjöstedts fond (Prosten N. J. Sjöstedt Spångbergska testamentsfonden (Fabri-
1856) kr. 9,000. Ladugårdslands förs. kyrko- kören Spångberg) kr. 2,071. Katarina för-
råd , till barnkrubba och småbarnsskola. samlings kyrkoråd; till understöd åt fat-

Sjöstedts testamente (Kyrkoh, 'N. J. Sjö- tiga fader- och moderlösa barn.
stedt) kr. 6,000. Serafimer-Lasarettsdirek- Stag mans fond (Trädgårdsmästaren Stag-
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man 1826) kr. 5,000. Kungsholms församl, understödja sjuka samt ombestyra begraf-
fattigvårdsstyrelse ; till förplägning af fat- ning af atiidna mosaiska trosbekännare;
ti~hushjonen samt 3:ne pensioner a 30 kr. ledamotsafgift är 5 kr. årligen, men under-
ocn 3:ne a 15 kr. stöd lemnäs utan afseende på ledamotskap

Starbus testamente (Fru I,. D. Starbus i sällskapet.
1874) kr. 1,260. Tyska församl, förestån- Stockholms Nationalkassa (Handlande af
dare; till fattiga. Stockh. skeppsrederier) kr. 128,923. Gross-

Statens Jernvägstraflks enke- och pupill- handelssocietetens deputerade; understöd åt
kassa (Statcn 1872) kr. 1,599,632. Dir. ror orkeslösa sjömän, reshjelp samt sjömäns
Statens jernvägstrafiks pensionsinrättning; undervisning i främmande språk; år 1880
pensionering af aflidne delegares enkor och utdelades 5,014 kr. till 115 personer.
barn. Stockholms POlispersonals enke- och pu-

Statens Jernvägstraflks pensionsinrättning pillkassa (ej namngifven 1875) kr. 2,100.
(Staten 1872) kr. 1,500,268. Särskild direk- Särskild direktion; understöd åt aflidne
tion; pensionering af ordinarie tjcnsteper- polismäns enkor och barn.
sonal vidstatens jemvågstraflk. Stockholms sjukhem (stiftad genom gåf-

Statsanslag (årligt anslag) kr. 50,000, vor 1867) kr. 1,667,537. Särskild styrelse;
Dir. öfver armeens pensionskassa; pensioner vård af obotligt och långvarigt sjuka; före-
åt militärer, embets- och tjenstemäns i triidesvis från Stockholm; patienternos an-
fattigdom efterlcmnade hustrur och barn; tal: 108 å friplats och 28 betalande 450
pensionerna tilldelas af Kgl. :M:aj:t efter kr. årligen.
direktionens hörande; pensionsrätten grun- Stockholms Skyddsförening för frigifna
dar sig på mannens eller fadrens beställning, (stiftad på initiativ af Stockholms arbe-
bouppteckningen samt fortfarande behof. tareförening 1879) kr. 833. Särskild st y-

Steinmetz' fond (Grosshandlaren J. F. relse; att från återfall i brott söka bevara
Steinmetz 1855) kr. 3,000. Katarina förs. frigifne fångar samt att mildra den all-
fattigvårdsstyrelse ; utdelning åt fattighus- märrna fördomen och oviljan hos arbets-
hjonen. gifvare och arbetare gent emot straffade

Stenberg s fond (Handlanden A. Stenberg personer; åtnjuter f. n. 1,000 kr. om året af
1860) kr. 2,000. Adolf Fredriks förs. kyrko- fångvårdsmedel.
råd; kläder och böcker åt fattiga barn. Stockholms Sjömanshuskassa (Stockolms

Stipendium 8erzelianum (bergsrådet J. L. sjömanshus) kr. 388,352. Särskild direktion;
Aschan 1850) kr. 15,000. Vetenskaps-aka- understöd åt orkeslösa sjömän, deras enkor
demien; stipendium till understöd åt yng- och barn, samt bidrag till förbättrande af
lingar, hvilka egna sig åt kemiens studium. underlärarnos vid Stockholms Navigations-

Stjerngranats fond (Enkefru Stjerne-ranat skola löner; år 1880 utbetalades 16,965 kr.
1819) kr. 4,800. Klara förs. kyrkoråd; rän- åt 1,706 personer.
tan utdelas åt fattiga enkor med barn, Stockholms Sjömanshus (KgL reglem.
tillhörande församlingen. 1748) kr. 395,077. Särskild direktion; till

Stocks legat (Fredrik von Stock 1806) understöd åt orkeslösa och nödlidande m. m.
kr. 4,500. Pastor i Tyska församlingen; Stokoes fond, benämnd Stenbergska Stif-
för fattiga. telsen (Enkefru C. Ch. Sto koe 1873) kr.

Stockholms allmänna Skyddsförening. 3,000. Katarina förs. fattigvårdsstyrelse:
Särskild direktion; inkomsterna, SOUl bestå till utdelning åt 10 fattiga inom församl.
af årsafgifter, äfvensom årliga bidrag ut- hvarje år.
delas åt behöfvande. Storkyrkoförsamlingens barnkrubba kr.

Stockholms Arbetareförenings sjuk- och 7,667. Särskild styrelse; barnavård.
begrafningshjelpsfond (Stockholms Arbe- Strandberg ska Läkareinrättningen (Asses-
tareförening 1868) kr. 13855. Särskild sor Z. Strandberg 1792) kr. 194,520. Sär-
styrelse; sjuk- och begrafning-shjelp åt fon- skild direktion. Understödet, SOUl består i
dens ledamöter eller deras sterbhus: år 1880 fri läkarevård. medikamenter och ved m. m.,
utb etalades 29,048 kr. i sjukbjelp och 3,450 tilldelas pauvres honteux, och har under de
kr. i begrafningshjelp. senaste åren utgått till öfver 300 personer

Stockholms Gasverksarbetares sjuk- och årlig~n.
begrafningskassa (Delegarne 1879) kr. 1,188. Strahles testamentsfond (Karnererareenkan
Särskild styrelse; sjuk- och bcgrafnings- H. M. Stråhle 1829) kr. 3,194. Maria förs.
hjelp; årligt bidrag från gas bolaget 500 kr. fattigvårdsstyrelse.

Stockholms Mosaiska församlings sjuk- Str~hles testamentsfond(Kamererareenkan
hjelps- och begrafningssällskap (1788) kr. H. M. Stråhle 1829) kr. 3,000. Katarina
21,725. Särskild styrelse; att vårda och förs. fattigvårdsstyrelse.
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Stråhles testamentsfond(Kamererareenkan 3,035. Särskild styrelse; sjukhjelp åt post-

H. M. Stråhle 1829) kr. 3,000. Klara förs, tjenstemän samt begrafningshjelp åt an-
fattigvårdsstyrelse. höriga. .

Stråhles testamentsfond(Kamererareenkan Säfbohms testamente (Sniekareålderman-
H. M. Stråhle 1829) kr. 3,000. Storkyrko- nen D. Säfbohm) kr. 750. Direktionen öf-
förs. fattigvårdsstyrelse ; likasom för de ver Borgerskapets Enkhus, handpenningar
3:ne föregående 2 pensioner till fattiga och åt å erikhuset intagna snickareenkor.
sjukliga öfver 60 år gamla enkor efter ci- Sällskap "För uppmuntran af öm och
vila embets- eller tjenstemän med företrä- sedlig modersvård" kr. 80,000. Särskild
desrätt för slägtingar. direktion; räntan användes till understöd

Sturms fond (Fru Sturm 1879) kr. 28,000. dels i pensioner till belopp af 10 till 25
'ryska församI. föreståndare; lifränta till kr. dels i kläder m. m. åt fattiga mödrar
slägtingar till deras död, sedan till behöf- och minderåriga barn.
vande handtverkare. Sällskapet Barnavännerna. Särskild di-

f. d. Stämpelafgifts- eller den s. k. Hall- rektion; sällskapets ändamål är att be-
kassan (Stockholms fabriksidkare 1770 års kläda fattiga barn och bereda dem julglädje.
hallordoing) kr. 55,543. Direktionen öfver Sällskapet "De Fattiges Vänner" (Gross-
Fabriksfattigkassan; understöd åt fabriks- handlaren J. :K Törnqvist m. fl. 1826) kr.
arbetare.· 36,145. Särskild direktion; räntan an-

Sundberg P:sons testamente (Kramhandl. vändes dels till mindre understöd åt be-
J. Sundberg Pettersson 1792) kr. 1,QOO.hö.fvande af alla klasser, dels till fattiga
Bemedlingskommissionen ; pensioner åt bor- skolbarns beklädnad; räntan å 3,000 kr.
gare och deras enkor. utdelas åt 4 personer af qvinnokön.

Sundbergska donationen (Hofqvartermä- Sällskapet "De Nödlidandes Vänner" (af
staren E. Sundberg 1780) kr. 1,200. Veten- Kgl. Maj:t 1816 faststäida stadgar) kr.
skapsakademien; premium åt med. stud. 123,250. Särskild direktion; räntan å ka-

Sundins testamente (Mamsell L. M. Sun- pitalet jemte de årliga afgifterna af säll-
din 1879) kr. 24,706. Bemedlingskommia- skapets ledamöter användes sålunda: att
sionen , enka eller döttrar efter borgare i a) 5 inom Adolf Fredriks församling bo-
Stockholm, med företräde för sidenkram- ende, hvilka pastor eger bestämma, undfå.
handlareenka och döttrar. hvardera 15 kr.: b) 200 personer, med pen-

Sundströms g~fvomedel (Handlanden C. sioner il 20, 30, 40 till 50 kr. hvardera,
G. Sundström 1869) kr. 1,900. Jakobs och erhålla tillsammans 5,200 kr.; c) de min-
Johannis förs. fattigvårdsstyrelse ; räntan dre belopp, som derefter finnas att tillgå,
utdelas nyårsaftonen i 3 lika delar till be- utdelas såsom tillfälliga understöd.
höfvande och obotligt sjuke handlande eller Sällskapet "Enighet och Frihet" (flere
deras' enkor, eller handtverkare eller ock personer 1855) kr. 44,436. Särskild sty-
till Jakobs förs. fattiga i allmänhet. relse ; sjuk- och begrafningshjelp; år 1880

Svaans testamente (Enkefru A. M. Svaan utdelades 7,864 kr. till 196 personer.
f. Vockamer 1763) kr. 18,000. Direktionen Sällskapet för dygdigt och troget tjenste-
öfver Allmänna Enke- och Pupillkassan; folks belönande (Grefve C. Löwenhjelm
räntan är anslagen till pensioner åt fattiga 1829) kr. 69,030. Särskild direktion; be-
enkor af god frejd, hvilkas män varit an- löningar. .
stälda i statens tjenst, utan afseende på Sällskapet Jultomtarna kr. 30,922. Sär-
stånd eller vistelseort; och ega slägtingar skild direktion; utdelning af kläder åt
till gifvarinnan eller hennes aflidne män fattiga barn.
företrädesrätt. Sällskapet "Till arbetsftitens befräm-

·Svea Lifgardes barn hus- och kyrkobygg- jande" kr. 6,000. Särskild direktion; ränte-
nadskassa (Statsmedel och sammanskott medlen användas till förskaffande af arbete
1770 o. 1778) kr. 30,035. Särskild direk- åt fattiga qvinnor.
tion; understödjande af fattiga gardistbarn, Sällskapet "K. B." (flere personer 1853)
hufvudsakligen genom inköpande å barn- kr. 460. Särskild styrelse; att bekläda
huset. fattiga barn.

Svea Ordens begrafningskassa(Sveaordens Sällskapet "N. N.... Särskild styrelse;
ledamöter 1867) kr. 6,553. Särskild styrelse; inkomsterna användas till understöd åt fat-
begrafningshjelp åt .ledamöter. . tiga artister.

Svenska lärarinnornas pensionsförening Sällskapet "P. B.". Särskild styrelse;
(1855) kr. 195,337. Särskild styrelse, lif- inkomsterna användas till understöd samt
ränta vid 55 års ålder. sjuk- .och begrafningshjelp åt medlemmar

Svenska Postmannaföreningen (1877) kr. af sällskapet.
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Söderbergs donation (Öfverintendenten san; understöd åt behöfvande enkor, före-

G. Söderberg 1873) kr. 8,000. Akad, f. d. f. trädesvis sådana, som af euke- och pupill-
konstema. till belöningar å högtidsdagen. kassan åtnjuta små pensioner och hafva

Söderbergska fonden (Fabrikör P. Sö- flera oförsörjda barn; för närvarande utgå
derberg 1850) kr. 1,500. Direktionen öfver 3 pensioner ,\ 90 kr.
Fabriksfattigkassan: unrlerstöd till 2:ne Thunska stipendiefonden (Kammartjena-
strumpfabriksarbetare. ren A. Thun 1731) kr. 55,960. Kungl. För-

Söderströms fond (Skomakarcåldermau- valtriingen af de under f. d. Kgl. Ofre Borg-
Ilen C. H. Söderström 1871) kr. 2,000. Stor- rättens vård stälda medel; understöd åt
kyrkoförs, kyrkoråd; tillfälliga understöd. torftiga studerande (dock såsom testamen-

Söderströms testamentsfond (Mamsell S. tet säger: "Me'lisin, för den ovisshet jag
Söderström) kr. 988. Jakobs och ,Tohannis sjelf erfarit, undantagen"); hvart 3:dje år
förs. fattigvårdsstyrelse ; räntan utdelas lemnas ett resestipendium af 2,400 kr. åt
Sofiadagen till församl. fattighushjon. en studerande för idkande af studier vid

Söderströmska fonden (Grosshandlaren utländskt universitet, med skyldighet att
F. H. Söderström 1875) kr. 1;),000. Direk- qvarstanna der ett h alf t år.
tionen öfver f'olkskolelärurnes pensionsin- Thurgrens pensionsfond (Jungfru Bri-
rättning; pension åt "reglementa.tiat obe- gitta 'l'hurgren, enligt testamente af Mam-
rättigade pensionssökande folkskolelärare". sell Charlotta Callander) kr. 3,000. Patri-

Tamms stipendiefond och Widegrens sti- etiska sällskapet ; till understöd åt åldriga
pendiefond (Brukspatron C. A. 'ramm 1865 och fattiga tjonare.
och Kassör G. Wide gren 1880) kr. 2,163. Thåströms fond (Enkefru F. L. 'l'håström
Musikaliska Akademien: flöjtblåsniuz. räu- 18:32) kr. 22,250. Stockholrns Förmyndare-
tan reserverad. kammare; pensioner i:, 75 kr. åt fattiga

Teknologiska Institutets elevers stipen- enkor och döttrar efter civila tjenstemän,
diefond (subskription 1877) kr. 16,975. 'I'ek- Tidmarks o. Sundins Pensionsfond (Mam-
niska högskolans styrelse: stipendier 'lt sell S. 1\L Sundin 1859) kr. 205,486. Dir.
Tekniskt högskolans elever. för borgerskapets enkhus, Pensioner il.300

Teleqrafverkets pensionsinrättning (Kgl. kr. tilldelas för i behof stadde fruntimmer
Maj:t 1874) kr. 585,98:3. Särskild direktion; af den Srl kal lade bättre samhällsklassen,
telegrafpersonalens pensionering'; stats hi- hv ilka, födda i Stockholm och minst 30 år
<hag 60,243 kr. 90 öre, gamh, iiro antingen blinda eller "i sina

Tengströms fond (Kamererarcn C.A.Tcng- händer förlamade eller förvridna, så att de
ström 1864) kr. 10,100. Katarina församl, icke kunna sig med arbete försörja".
fattigvårdsstyrelse ; af räntan utdelas 4 pen- Timells testamente (Mamsell U. 'l'imell)
sioner a 50 kr. till fattiga enkor och 4 kr. 1,500. Adolf Fredriks förs. fattigvärds-
il 50 kr. till qvinliga tjenstehjon, som längre styrelse, till församl. flickskola.
tid tjenat inom samma familj: återstoden Timells testamente (Mamsell U. Timel1
användes till fattighushjonens underhåll. 1831) kr. d,OOO. Direktionen öfver Nöd-

Teniels fond (Mamsell [J. 'I'eniel 1831) hje lpskassan : räntan användes till 4 pen-
kr. 1,500. Adolf Fredriks förs. fattigvlrrls- sioner il 75 kr., af hv ilka tv änne skola till-
styrelse; till försarnl, flickskola. Idelas "Mver 50 år gamla fattiga döttrar,

Thams donation (Enkefru "M. C. 'I'ham den ena efter civil eller militär tjenste-
18.(5) kr. 50. '.T.ede.rbörande lärov erk.SkOl-Iman och den andra efter borgersman i Stock-
leginm , premiekassa. holrn."

Thams donation (Enkefru 'M. C. 'l'harn Timmermans-Ordens Hospital(1796). Sär-
18(5) kr. 130. Vederbörande läroverks- skild direktion; att med husrum, ved, ljus,
kollegium: böcker åt fattiza lärjungar. 10 kr. i månaden, 12 kr. årligen till be-

Tharmouths fond (Mamsell A. 'I'harmouth klädnad samt tillfälliga obestämda bidrag
1850) kr. 1,880. Kungsholms förs. fattig- förse fattiga.
vårdsstyrelse , till kläder åt fattighjonen, f. d. Tobakshandels-societetens pensions-
synnerligen gamla tjenare. . kassa (f. d. Tobakshandels-societeten 1873)

Thernbergs testamente (Handelskassören kr. 11,000. Bemedlingskommissionen; pen-
.J. Thernberg 1821) kr. 15,000. Direktio- sicner till eukor och döttrar efter tobaks-
Ilen öfver Borgerskapets Enkhus , fonden handlare.
tillfaller etikhuset efter nuvarande pensio- Torkens fond (Kapten J. B. von Torken
närens död. 1813) kr. 1,200. Kungsholms församl. fat-

Thernbergska testamentsfonden (Handels- tigvårdsstyrelse ; till sjuka och aänghg-
kassören i. Thernberg 1821). Direktio- gande inom fattighuset.
nen öfver Allmänna enke- och pupillkns-l Totties pensionsfond (Stockholms stads
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Brandförsäkringskontor 1847) kr. 46,585. särkilda anslag såsom till Ortopediska in-
Stockholms stads Brandförsäkringskontor; stitutet m. fl. .
räntemedlen användas till pensioner och Törnemans och Wistrands fond (Assessor
årliga understöd åt de på brandförsäkrings- J. A. Törneman och Professor A. R. Wi-
kontorets stat uppförda tornväktares efter- strand 1864) kr. 300. Maria församlings
lemnade enkor och oförsörjda barn samt åt fattigvårdsstyrelse: behöfvande inom för-
enkor och barn efter personer, som vid samlingen.
eldsvådor omkommit, äfvensom åt sådane, Törners donation (Kommissionslandtmä-
som vid eldsvådor blifvit skadade. taren J. G. Törner 1874) kr. 44,348. Tekn.

Toutåns testamente (Enkefru A. M.Touten högskolans styrelse; stipendier och reseun-
1791) kr. 556. Storkyrkoförsaml. kyrkoråd. derstöd åt tekniska högskolans elever.

Uno Troilis fond (Doktorinnan S. Hell- Törnqvists donationsfond (Kamereraren i
man 1880) kr. 4,000. Akad. f. d. f. konst.; Kammarkollegium C. Törnqvist 1861) kr.
stipendier åt elever; lifränta kr. 162: 50. 27,384. Dir. öfver Civilstatens pensions-

Tullstatens enskilda pensionsinrättning inr.; disponeras för Civilstatens enskilda
(Kgl. I1faj:ts bref 1805) kr. 282,975. Sär- enke- och pupillfonds behof; genom nådi~
skild direktion; sjukhjelp åt enkor och bref 81/8 1866 bestämde att utgöra grund-
barn efter tullverkets embets- och tjenste- fond för civilstatens kapital- och lifförsäk-
män samt betjente. ringsanstalt.

af Tunelds donationsfond (Statskommis- Törnqvists fond (Kamereraren C. Töm-
sarien C. E. af Tuneld 1861) kr. 50,312. Dir. vist 1861) kr. 3,000. Förmyndarekammaren ;
öfver Civilstatens pensionsinrättning; di- premier åt lärjungar; understöd åt fattiga
speneras för civilstatens enskilda enke- och ynglingar, som visa särdeles håg för stu-
pupillfonds behof. dier vid Katarina lägre elementarläroverk.

Tunelii fond (Kryddkramhandl, Johan Tu- Törnqvists fond (Kamreraren C. Törn-
nelius 1833) kr. 6,000. Klara församl, fat- qvist 1866) kr. 14,000. Katarina församI.
tigvårdsstyrelse ; räntan tilldelas 4 inom fattigvårdsstyrelse ; 250 kr. utdelas till
församl. boende fattiga enkor eller jungfrur. fattighushjonen hvarje år 17/12 (testators

Typograftska Föreningen (H. W. Lind- dödsdag); återstoden användes till förbätt-
ström m. fl. 1846) kr. 5,000. Särskild st y- rande af hjonens kost.
relse; sjuk- och begrafningshjelp m. m. Ugglas' fond (Excell. grefve G. af Ugglas

Tyska försam!. fattigkassa, kr. 9,000. 1855) kr. 2,000. Klara fattigvårdsstyrelse;
Tyska församl. kyrkoråd. till styrelsens godtfinnande.

Törneboms fond (Assessor E. Törne- Undens fond (Handlanden A. E. Undån
bom 1831) kr. 3,000. Bemedlings-kommis- 1837) kr. 2,700. Adolf Fredriks församl.
sionen; för sängliggande å fattighus. fattigvårdsstyrelse: till så många nödstäide

Törnebomska fonden (Stämpelrnästaren af ofrälse stånd, som af räntan kunna er-
Assessorn E. Törnebom 1831) kr. 3,464. hålla 50 kr.
Direktionen öfver Fabriksfattigkassan ; un- Underofficerarnes vid Svea Art.-reg:s
derstöd till aflidna fabriksidkares och fa- pensionskassa (Underofficerskåren vid Svea
briksarbetares fattiga barn under 16 ar. art.-reg:te 1875) kr. 7,540, Dir. för Svea

Törneboms testamente (Assessorn och art.-reg. pensionskassa; pensionering af
Stämpelmästaren E. Törnebom 1831) kr. underofficerare vid regementet; utgår ej
3,000. Maria Magdalena församl. skolråd. förr än 4 pensioner å 250 kr. kunna på en

Törneboms testamente (Assessorn och gång utdelas.
Stämpelmästaren E. Tömebom 1831) kr. Wadstena Krigsmannahuskassa. Kungl.
113,500. Direktionen öfver nödhjelpskas- Arme-förvaltningens civila departement;
Sim; pensioner till enkor och barn efter kassans inkomster bestå af ett statsanslag
civila tjenstemän vid Stockholms stads st y- å 242,485 kr. 58 öre samt räntor å utlånta
relses juridiska verk samt pensioner till medel. Af denna kassas äldre inkomster
fabriksidkares enkor och barn i Sthlm. öfverlemnas % till Armens Pensionskassa,

Törneboms testamente (Assessorn och och af de återstående 2/5 samt af de s. k.
Stämpelmästaren E. Törnebom 1831) kr. nyare afgifterna och räntemedlen utgår
106,500. Bemedlingskommissionen; räntan underhåll till gemenskapen vid så väl in-
är anslagen till pensioner il. 75 kr. åt enkor delta som värfvade regementen.
och barn efter medlemmar af Stockh. bor- Wadstena Krigsmanshuskassa . (Konung
gerskap(utom fabriksidkare, för hvilka nyss Gustaf II Adolf) kr. 4,367,487. Kgl. Arme-
omförmälde fond är afsedd), hvarjemte for förvaltningen; nnderstöd åt orkeslösa sol.
särskilda af testator bestämda ändamål ut- dater; år 1880 utdelades 287,484 kr. till
betalas 600 kr. årligen; dessutom utgå 11,922 pevsoner.
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Wadströms fond (Jungfru Wadström 1791) att verka för främjande och uppmuntran

kr. 250. Klara förs. kyrkoråd; åt fattiga, af geografisk forskning; dels under namn
jultiden. af Vegastipendiet, understöd för företa-

Wadströms fond kr. 300. Ladugårdslanda gande af forskningsresor i mindre kända
församl, kyrkoråd; till julgåfvor åt fattiga trakter; dels medel för utdelande af en
fruntimmer. medalj i guld, benämnd Vega-medaljen, åt

Wadströms fond (Jungfrun U. Wadström personer, som på ett utmärkt sätt främjat
1789) kr. 10,000. Stockholms Förmyndare- den geografiska forskningen; såväl stipen-
kammare; pensioner tilldelas "lO gamla diet som medaljen utdelas af Svenska Säll-
jungfrur, som uppnått 60 år, hälften af ci- skapet för antropologi och geografi.
vila och hälften af borgareståndet." Wenerska testamentsfonden (Lifrnedikus

Wadströms testamente CM:llU. \Vadström Wener 1813) kr. 3,125. Sundhetskollegium ;
1789) kr. 250. Storkyrkoförsaml. kyrkorätt till gratifikationer åt karol, institutets

Wretterdahls testamentsfond (Prostinnan elever m. m.
C. E. Wretterdahl 1860) kr. 300. Jakobs Wennberg, "lotten Wennbergs fond för
och Johannis förs. fattigvårdsstyrelse ; rän- hjelpbehöfvande" (1864) kr. 32,508. Sär-
tan utdelas till någon heh öfvande i förs. Iskild dlrektion , fonden är afsedd till: l)

Vahlskogs stipendium (Enkefru L. :M. Inköp af en frisäng å "Stockholms Sjukhem"
Vahlskog 1818) kr. 6,000. Jakobs och Joh, för obotligt sjuke; 2) inköp af en frisäng i
förs, kyrkoråd; understöd till ynglingar, "Vårdanstalten filr sjuka barn"; 3) inlösen
som egna sig för studier till inträde i pre- och underhåll af ett värnlöst, döfstumt
sterliga ståndet. eller blindt barn ä någon af hufvudstadens

Wahrendorffs fond (Enkefru M. J. Wah- skolinrättningar eller barnhem; 4) under-
rendorff) kr. 1,500. Storkyrkoförs, enskilda stöd åt sådane fattige och välfrejdade per-
fattigvårdsstyrelse. soner, som genom sjukdom eller annan oför-

Wallinska fonden (Erkebiskopinnan A. :M. vållad olycka äro i behof af en tillfällig
Wallin 1847) kr. 4,043. Dir. öfver Sthrns eller ögonlJlicklig hjelp.
stads undervisningsverk; stipendier åt stu- Wertmiillers fond N:o I (Bryggaren och
derande. .. Ryttmästaren G. Wertmiiller 1864) kr. 2,170.

Wallmarkska donationen (Ofverdirektörcn Maria försarnl. fati.igvårdsstyrelse ; uppfo-
L. J. Wallmark 1847) kr. 46,310. Veten- stringshjclp för 2:ne värnlösa barn.
skapsakademien; räntan skall användas till Wertmiillers fond N:o 2 (Bryggaren och
prisbelöningar för rön och uppfinningar, Ryttmästaren G. Wcrtmuller 1864) kr. 2,012.
som akademien finner befordra vetenskaper- Maria försarnl. fattigvårdsstyrelse ; fattig-
nas och näringarnas framsteg samt till nn- hushjonens förplägning å testators födelse-
derstöd för undersökningar och resor, som dag den 23 Februari.
akademien anser leda til] nämda mål. Wessmans fond (~I. Wessman) kr. 1,500.

Wallmarkska fonden (Ofverdirck tören L. Storkyrkoförsarnl. skolråd.
J. Wallmark 18'17) kr. 16,590. Svenskt Westerbergs testamente (Traktörsdottern
slöjdforeningens styrelse; understöd till yng· C. M. Westerberg 1840) kr. 20,175. Be-
!ingar, som gifva hopp om sig att blifva medlingskommissionen ; pensioner till bor-
skicklige näringsidkare, samt belöningar garedöttrar.
för uppfinningar och förbättringar i närin- Westfeldts fond (Enkan :nr. Westfeldt
gal' och slöjder. 1869) kr. 2,000. Adolf Fredriks Iörsaml,

WarodelIs pensionsfond (Handlanden L. fattigvårdsstyrelse: till uppfostran af fat-
J. Waroden 1863). Bemedlingskommissio- tiga barn inom församl.
nen : "I,. af Bergstrahlska husets hyror ut- Westmans fond (Hyttmästaren J. West-
betalas som pensioner till borgare, deras lilan och hans hustru 1804 och 1817) kr.
enkor ech barn; 12,062 utbetalades 1880 2,700. Adolf Fredriks församl. fattigvårds-
till 159 personer. styrelse; till 9 st. för inträde på fattig-

WarodelIs pensionsfond (Handlanden L. hus sökande, till dess de kunna blifva in-
J. WarodelJ 1863) kr. 2,000. Sällskapet tagna.
P. Bo; till fattiga enkor och barn. Wiekholms stiftelse (Lumphandlaren P.

Vega-fonden (samlad på föranstaltande A. Wickholm 1850) kr. 6,500. Adolf Fre-
af svenska sällskapet för antropologi och driks församlings kyrkoråd; räntebeloppet
geografi, genom allmän subskription inom användes dels till underhåll och beklädnad
Sverige, till minne af Vega's kringsegling åt föräldralösa barn genom futtigvårds-
al' Asiens hela kuststräcka under A. E. styrelsens försorg, dels till kontanta bi-
Nordenskiölds ledning, 1880) kr. 34,723. drag, som af kyrkoherden utdelas bland de
Vetenskapsakademien; fondens ändamål är mest behöfvande inom församlingen.
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Widboms fond (lIamsell A. Widbom 1877) Wrangels testamente (Fröken M. B. Wran-

kr. 1,000. Adolf Fredriks förs. kyrkoråd; gel 1706) kr. 750. Tyska församl. föreståa-
understöd åt s. k. pauvres honteux; f. n. dare; till fattiga.
lifränta. Välg. Fruntimm.·sällskapet (Prinsessan

WidelIs fond (Grosshandlaren J. C. Widell Sofia Albertina 1825) kr. 17,435. SärskilJ.
kr. 3,000. Storkyrkoförsaml. enskilda fat- styrelse; inkomsterna bestå af dels räntor,
tigvårdsstyrelse. dels årsafgifter; under de senare åren har

Widings fond (Kyrkoherden L. P. Widing årligen utdelats till fattiga fruntimmer
1814) kr. 6,815. Ladugårdslands församl. omkring 2,300 kr.
kyrkoråd; af räntan utdelas 5 pensioner, Vänner till Pauvres Honteux (Grefvinnan
1 a 50 kr., 1 it 35 kr. och 3 il. 30 kr., Ch. von Schwerin f. Liliencrantz 1860) kr.
åt inom församlingen boende tjenstemäns 189,590. Särskild direktion; beredande af
enkor eller döttrar, hvarvid de efter pre st- bostad och delvis föda åt aktningsvärda
män hafva företräde. fruntimmer af ståndspersonsklassen ; inrätt-

Widmans fond (Grosshandlaren P. U. ningen eger äfven 102,364 kr. mot lifränta.
Widmans dotter och måg R. Th. Ceder- Vänskapsbröderna "W. B." (flere perso-
schiöld 1859) kr. 1000. Maria församl, ner 1827) kr. 40,110. Särskild styrelse;
kyrkoråd; åt 2:ne inom församl, boende sjuk- och begrafningshjelp samt understöd;
borgareenkor. år 1880 utdelades 3,999 kr. till' 93 personer.

Wiers fond (Bryggaren Wiers enka 1788) Vänskapsförbundet (flere personer 1865)
kr. 1,682. Klara fattigvårdsstyrelse ; till kr. 41,023. Särskild styrelse; sjuk- och
fattighjonen i Klara och Adolfs Fredriks begrafningshjelp samt understöd; lår 1880
församling. utdelades 9,429 kr. till 163 personer.

Viktualiehandlarnes pensionsinrättning kr. Yhlens legat (A. C. von Yhlen) kr. 125.
200,000. Särskild direktion; pensionsta- Pastor i 'ryska församlingen; för fattiga.
game äro omkring 50. Zettersten P:s testamente (Kryddkramh.

Wildts fond (Enkefru A. W. Wildt) kr. E. Zettersten P:ns 1836) kr. 15.000. Direk-
18,075. Storkyrkoförsaml. enskilda fattig- tionen öfver Borgerskapets Enkehus. Af
vårdsstyrelse; räntan utdelas i fem lika räntan tillfaller 1/. Enkehuset och de öf-
lotter såsom lifstidspension åt fattiga och riga "/, utgå såsom pensioner a 75 kr. åt
sjukliga enkor af borgareklassen. välfrejdade fattiga enkor eller ogifta dött-

von Willebrands fond (Friherre K M. rar efter borgare: för närvarande är pen-
von Willebrand 1854) kr. 110,700. Stock- sionärernas antal 10.
holms Förmyndare kammare ; understöd. Zetterstens fond (Garfvaren J. H. Zetter-

Winboms pensionsfond (Domprostenkan sten 1836) kr. 750. Katarina förs. fattig-
e. Winbom 1821) kr. 3,000. Stockholms vårdsstyrelse ; julkost åt fattighushjonen.
}<'örmyndarekammare; räntan är anslagen Zetterstens testamente (Garfvaren .J. H.
till understöd åt ogifta döttrar samt enkor Zettersten 1790) kr. 50. Storkyrkoförs.
efter ofrälse ståndspersoner med företrädes- kyrkoråd.
rätt för gifvarinnans slägtingar. Ziervogels donation (Justitie-rådet C.

Vinskänkssocietetspensions- och Begraf- Ziervogel 1824) kr. 7,500. Jakobs och Joh.
ningshjelpskassa kr. 12,050. Särsk. styrelse. kyrkoråd; understöd till ogifta döttrar eller

Wirenska Stipendiefonden (Fabrikören A. en~or efter embetsmän.
G. Wiren 1875) kr. 10,657. Vederbörande .A. B. F., Ångb~tsbefälhafvare-föreningen
Iårov.-kollegium ; understöd åt studerande. (Ang-slupsbefålhafvarne J. F. Söderman och

Wirrwachs fond (Enkefru C. K Wirrwach C. J. Gillberg 1877) kr. 4,500. Särskild
1788) kr. 8,333. Maria församlings fattig- styrelse; sjuk-, begrafningshjelp och un-
vårdsstyrelse; af räntan användes 400 kr. de];stöd.
till pensioner (3 a 50 kr. 4 a 37 kr. 50 öre AkerQlads donationsfond (Spegelfabrikö-
och 4 a 25 kr.) åt elfva ofrälse mäns enkor, ren J. Akerblad 1777) kr. 83. Jakobs och
som äro fattiga och till frejden oförvitliga, Joh. f. fattigvårdsstyrelse ; till jul och ny-
företrädesvis sådana, som hafva omyndiga år§gåfvor åt fattighushjonen.
barn eller sjuka föräldrar att försörja. • Akerströms testamente (Enkefru H. J.

Wittings testamentsfond (Enkefru M. B. Akerström) kr. 7,415. Direktionen öfver
Witting 1782) kr. 430. Jakobs och Johannis Hofstatens Gratialkassa; af räntan utgå.
försarnl. fattigvårdsstyrelse ; räntan skall tre pensioner å. 120 kr., som tilldelas fat-
årligen .&Iichaelsmessodagen lika fördelas tiga enkor eller döttrar. efter vid Kgl, hof-
mellan 3:ne enkor och 3:ne faderlösa barn vet anstälde personer. • '
inom försami .• hvilka äro i ömmande och Aleniska fonden (Kyrkoherden J. H. Ale-
behöfvandc omständigheter.. nius 1822) kr. 96,070. Direkt. öfv. Sthms
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stads underv isniugsverk , till pensionsfyll- vårdsstyrelse. pension åt
nad åt afskedade lärare. pauvres honteux.

Öberg s fond (Mamsell Ch. Öberg 1874) .. Östergrens fond (Hamnfogden L. E.
kr. 5,000. Klara förs. kyrkoråd; understöd Ostergren 1852) kr. 500. Katarina förs.
åt ..fattiga. .. fattigvårdsstyrelse ; förplägning vid jultiden

Odmans testamente (Fru Hedv. Odman åt .!,ängliggande sjuka å fattighuset.
1791) kr. 3,181. Direktionen öfver Bor- .. Ostergrens fond (Hamnfogden L. ]<~.
gerskapets Enkehus; räntan tilldelas SOstergren 1852) kr. 500. Maria försami.
bojgarecnkor. fattigvårdsstyrelse. utdelning i likhet med
.. Ofverströms fond (Kyrkoherden F. W. ofvanstående fond. . ..
Ofverström 18(5) kr. 20,238. Katarina förs, Ostermans fond (Enkefru U. Osterman
"kyrkoråd; pensioner och Iifräntor, 1779) kr. 9,036. Maria församl. kyrkoråd;

Ohmans fond (Enkan H. Ohman 1791) räntan fördelas emellan 4 fattiga o. väl-
kr. 800. Maria förs. kyrkoråd; stipendier frejdade enkor, tv änne af civil- samt tviinne
åt södra Iatinläroverket till obestärndt antal. af borgareståndet, hvilka ej från annat håll

Östberg s fond (Ofvervägareu P .. J. Ost- ega pension eller understöd, gällande pen-
berg 1813) kr. 400. Katarina förs. fattig- sionerna fiir lifstiden.
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