
Fromma stifteilser, stipendlifo'snder, pensionsanstalter, sjukkassor 
och desmed jernförilga inrattnjnga~. 

Abrahamssons gåfvofond (~irosshaiidIareiz gleininte 1754) kr. 7,502,851. Sirskil<i di- 
Aug. Abrahamsson 1869) kr. 27,912. 3Iusi- 
kaliska Akad.; understiid Bt en sangare. 

rektion: beredande af pensioner i t  efter- 
lefvaiide. 

Abrahamsons Iifriintefond (Badarernistia-! Allmänna institutet för döfstumma (Proto- 
ren J. O. Ahrahanison ,1870 och 1881) lrr.!kollsekreter. P. A. Borg, under beskydd af 
384. Maria fiirs. fattigrlriisst.; fir  barn II Drottning Hedvig glisabet Cliarlotta 1810) 
Gålön ocli i f'hilipsenska skolan. 

Ahllöfska testamentsfonden (Assessor 0. 
Ahllöf 1740) kr. 6,066. Stoc?ih. ningistrat; 
rantan delas mellan 12 i Stoeliholni boende 
5lclerstiviia, 1)rSckliga och fattiga personer. 

~h!strömska testamentsfonden(Skepparen 
BI. Alilströrii 1790) kr. 27,000. S-tockholrris 
rnagistsat; 12 pensioner 66 kr. 67 öre till 
understöd fiir af testator utserlda jungfrur, 
deras anhöriga eller andra utsedda fattige 
i Stockholm födde personer. 

Akademiens pensionskassa (upplio~~in~eii 
genom infiiitna espositioiisr~iedel. Ruiigl. 
regleni. 1531) kr. 85,182. Aka,d. f. (I. f. 
konst. pensioriskassas styrelse; peiision till 
akademiens professorer, larare och tjenste- 
man sanit deras enkor och barn. 

Akademiens reseunderstöd (direktiir Sa,lil- 
gren 1773, bergsradet Dahlberg 1815 m. A.) 
kr. 25,945. Vetenskaps-akadeniicn; stipen- 
dier till ett belopp af 1,300 kr. utdelas ar- 
ligen till yngre nat,urforskare för ntförande 
af resor inorn Srerige med indamil a t t  nn- 
dersöka landets naturf6rhall:inderi. 

Akademiens stipendiefond (Ifu~ikaliska 
akademien 1856) lir. 7,418. Xt~isikalicka 
akacleinieii; fiir flit och fraiiisteg. 

Akademiens särskilda understödsfond 
Grosshandlaren E. E. Palllgrcii 1874). kr. 
100,000. Akad. f. cl. f. Iionst.; rese- och 
studiestipendier, beliiningar a högtidsdagen. 

Akrelska fonden (Prof. C. Santesson 1879) 
10,011. Karolinska. inst. liirarelroll.; stipen- 
dier %t studerande vid 1;aroliiiska institutet. 

Allmänna Barnbösdshuset (1852) lir. 
386,578. Kungl. direktion; att  fö:lusa barna- 
föderskor. 

Allmänna barnhusinrättningen i Stockholm 
(Drottning ICristina 1637) kr. 2,792,286. 
Kiingl. direktion; vkrd om ~iirnlösn, barn. 

Allmänna Enke- och pupillkassan (Kgl. re- 

'kr. :391,605. SiirskiId direktion: uppfostran 
af döfstumrile Barn. Institutet eger dess- 
utom fastighet. 

Alms, Fru, donation (Enkefrn S. Al111 1874) 
kr. 2,000. Jakobs och Joh. förs. kyrko- 
räd; understöcl till fat,tiga inoni församl. 

Alms fond (Byggriiiist~~ren Axel Alni 1871) 
kr. 4,006. Pastor i Jakob jenite 2 andra; 
a t t  uppmuntra de arbetande lrlasserna till 
flit, arbetsamhet och sparsamhet. 

Alms, Axel och Sofia, Stiftelse, (Epggmii- 
staren A. Alnis enlta E. S. Alni 1874) kr. 
595,428. Siirskild styrelse; har till anda- 
nial a t t  %t  fader- och moderlösa barn samt 
andra skdana, h~illra,  i saknad af behörig 
onivkrdnad, &ro i fara a t t  sedligt förfalla 
eller gL förloracle, bereda kristlig uppfost- 
ran och god handledning i syfte a t t  dana 
dem t,ill dugliga och redbara menniskor. 

Alms testamente (Byggmtistaren Ar. Alrn). 
Pastor i Jakobs försaniling och Sparbanks- 
direktionen. Egendoni: 39 Gamla Kungs- 
holinsbrogatan. Stockholms sjukhem och 
en ofond till uppmuntran af flit, ordning 
och sparsariihet hos de arbet,ancle klasserna, 
inom hufviiclstaden, företrädesvis sadana, 
livilkas bit,ride testator vid byggnader be- 
gagnat)), till lika fördelning. 

Almgrens fonel (Aclrokatfislialen J.P.Alnr- 
gren 1822) kr. 1,050. ICatariiia fiirs. fattig- 
virclsst; rintsn utdelas till fattige civila 
tjcnsteiniins enkor eller döttrar. 

Almgrens fond (Grosshandlaren M. Alm- 
gren. 1876) kr. 1,000. Coldinnorden; "ett 
pensionsrui~i". 

Almgrenska fonden (Grosshandlaren M" 
Alnlpren 1876) !;r. 2,000. Direktionen öfver 
Fabriksfattigkassan; understöd till faboiks- 
arbetare. 

Alimgrens pensionsfond (Handelsbokhåll. 
&f. Alrngïen 1876) kr. 1,000 Sällskapet P. 
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482 Froiiima stiftelser, stipendiifoiider, yeiisionsanstalter, 
B.; t i l l  enlior oeli barn efter mindre beliied- lir. 'i!I.j. Ladngbrclslands föra. fattigvirds- 
lad ledamot af sillsltapet Pa r  Brikol. styrelse; för inriittande af e t t  fattighus p i  

Altins fond (Stadsläkaren M. L. Altin1877) LadiigSrdslandet. 
kr. 6,000. Karolinska inst. liirarelioll.; sti- Asplunds testamentsfond (Grossli. Y. Asp- 
pendier Wt vie1 karol. inst. stnderande ined. lund 1804) kr. 124,500. Bei~~edlingslioiiii~~is- 
kandiclat,er. sionen; pensioner ii. 73 kr. tilldelas fattige 

Anonymt testamente (X. 1880) kr. 5,000. borgare, deras enlior och oförsörjda barn 
Tyska församl. föreståndare: t i l l  fattiga; m. ii.; å r  1880 utdelades 6,006 kr. a t  82 per- 
riintan t i l l  iinnu Icfvande testator. soiier ; åtsliilliga anslag utgå a f ~ ~ e n  dels t i l l  

Anonym valgörenhetsstiftelse E n  hand- Sorsåkers församl. i Herniisancls stift, dels 
lande, sannolikt iiledleni af Brödraförsam- t i l l  frimurarebarnhiiset. 
lingeil hiirstades, testainciiterade p i  1780- Bagges fond (RIaiilsell F. E. Bagge 1849) 
talet  e t t  icke iippgifvet belopp, a t t  af ars- kr. 3,000. Klara förs. lcyrkoråd; nnderstöd 
rantan skulle l ,-del laggas t i l l  Itapitalet %t fattig:&. 
och dc iifrira i', utdelas niecl efter oiiist'iii- Bankska legatet (Josef Baiilr 1792) kr. 
digheterna liiiiipacle belopp t i l l  fattiga 51- 1,288. Vetenskaps-akadeiiiien; s8soi~i till- 
derstigila eller sjukliga frniitinimer; @f-  ölriiiiig p& lönen t i l l  Eergiaiiska liraren. 
vorna iitdelas i tysthet; ingen lnyncligllet Sankostatensenke-ochpupillkassa(Banko- 
Mr med fonden taga befattning eller fordra filllmiiktige och Boi~iiiiissarierne i riksban- 
reclovisniiig; fonden förvaltas af 5 personer ken 1748) kr. 787,194. Siirsliil~l styrelse; 
rnecl redo~isniiigssl<ylclighet infiir i+iiil och pension Wt riksbaillieiis tjensteiiiiiii och vakt- 
sina samveten; nar en af de fem fiirml- hetjentes erikor och 111inderBriga barn, saint 
txriic afiider viilja de iifriga eii ny, s% a t t  ogifta döttrar efter 50 %r. 
alltid antalct iir 5.  Barnbördshuset Pro Patria (Assessor C. 

Apelgrens fond (AL~in$ell S. L. Al~elgrcii Rarnstrijrn 1774) kr. 11,880. Tlirektioneii 
1811) lir. 1,500. Naria fiirs. kyrlroriid; sti- för sgllskapet Pro Pat r i s ;  intagailde och 
pendier ?tt södra IatinlLrorerliet t i l l  obc- v%rcl af barnaf(>derskor, sanit a t t  anskaffa. 
stzmdt antal. i~nderhåll ii]. 111. för e t t  visst aiital vid in- 

Arbetshemmet for blinda i Stockholm (f. d. riit,tningcn fijilda barn; ft~stiqlietcn iir v i r -  
Direktor O. E. Eorg 1868) lir. 23,983. Sar- cleracl t i l l  66,000 kr. 
skild styrelse; &tt inom fiiderneslanclet verka Barnhjelpsfonden (Excell. Grefve C. de 
för blindas arbetsfiörtjenst nl. in.; intride Geer i~icd 10,000, Btskilliga andra försain- 
afgiftsfritt riiot borgen ?i 100 kr., soiri i iiöil- lingsboar nied 5,000 1836) lir. 15,000. Jakobs 
fall aiivCindas som sjolihjelp. och Joh:s fattigvårclsstyrelse; till mat och 

Arfvedsons testamente (Direlitiir C. Brf- beklidnacl i t  fat t iga barn. 
vedson 1856) kr. 7,500. Storlryrlioförsam- Barnmorskefonden (Iigl. reglemeiitc 1840) 
lingen:: kyi.kor%d; Rrliga rantim anvandes kr. 11,750. Sarskild styrelse; understiid a t  
t i l l  nnclerst6d B t  ålderstigna eller sjiilia fat- ganila sjnlta och fattiga bariiinorskor. 
tiga, iifveiisoii~ å t  viirnlösa barn. Barnmorskornas i Stockholms pensions- 

Arméens enke- och pupillkassa (Krigsbe- förening (1860) kr. 22,999. Siirskilcl direk- 
fiilet 1817) 531,491. Dir. «fvcr armeens pen- tion; pensiorler å t  iilclre barninorskor. 
sionskassa; pensioiier å t  enlior och barn Bayards fond (Kamereraren D. Bayard. 
eft,cr arinkeils einbets- och t jcnsten~in.  1833) kr. 4,500. Adolf Fredriks förs. fattig- 

Arrn~enspensionskassa(Kri~shefiilet1756) vårdsstyrelse; till kldriga ogifta döttrar af  
kr. 3,747,794. Siirsltild direkeon; pensioner embets-, tjeiistc- eller borgersriiiin 111. A. 
å t  ariileens embets- och tjenstemin; stats- Bayards fond (Kanlereraren D. Eayaril 
anslag sasoin fyllnadspension, iir f. n. 900,000 1833) kr. 1,500. Adolf Fredriks förs. fattig- 
kr. Krligen. vardsst.; t i l l  siingliggande p3 fattighus. 

Arrhenii donation (Handl. A. W. Arihe- Beethuns fond (Mamsell A. Zleethun) 
nins 1872) kr. 6,000. Storkyrkoförsaii~l. kyr- kr. 2,404. Ladugårdslands förs. kyrkor%d; 
korWd; t i l l  lijon p% Sabbatsberg. t,ill jnlgåfvor å t  fattiga fruntiiiimer. 

Artisternas och Literatörernas pensions- Behrens donation (Görilelmakaren J. F. 
förening (Artister och litcratörer 1847) ltr. Behrens) kr. 700. Jakobs och Joh. fors. 
168,674. Sarskild clirektion; pension till lcyrkoråd; Deil liteil pHöliiiiiig t i l l  Jaliobs 
åldrige artister och literatörer samt deras och Johannis församlingars skolepresterx 
enkor och barn. (ingår i den rektor och 2 kolleger tillkom- 

Aschlings testamente (Coiit,re-amiral, C. mande löii). 
F'. Aschling), kr. 300. Skeppsholriis för- Beklädnadsf. f. fattiga skolb. kr. 200. 
samlings liyrlto- och skolråd. Adolfs Fredriks firsan~lings fattigvårdsst. 

Asplunds fond (Handl. 4 .  Asplund 1784) Bekladnadsf. f. fattiga skolb. inom Ladug. 



sjukkassor ocli deririecl 

Wrs. kr. 19,1.50. Ladugårdslaiids försani- 
lings fr~ttigv~~rclssryrelse. Neniedlingsltom- 
missionen; af dessa riledel utdelas årligen 
10 pensioner & 75 Irr. %t fattiga borgare, 
tlerst; enkor ocli oförsörjda barn. 

Benedickska asylerila kr. 150,000. All- 
nisnna Rarnbiirdshuset; r~ntert iedlei~ . an- 
viiiidas å t  behiif~,aiide barni~fö~lersltor. 

Benedicks testarnentsf~nd (Brnlispatro- 
nen 14. O. Beiiediclts 1876) lir. 2,000. Ja- 
kobs och Joh. fattigv5rdsstyrelse; t i l l  
för dc fattiga utöfver hvad dessa enl. fattig- 
vårdsfiirfattningarm bekoiunla, aller för 8%- 
dana fattiga, soni icke af fattigr5rdssaiii- 
hiillena crhklla understöd. 

Benedicks fond (Kaminarherren \V. A. 
Benedicks 1868) kr. 83,329. Styrelsen för 
Lotten Wennbergs fond ; v%rd och upp- 
fostran af sådana barn, som aro i följd af 
fattigdoiii eller setlesliishet i heniniet i be- 
hof af hjelp och raddiiing. 

Benedicks stipendiefond (Brukspatron TV. 
Benedicks 1848) lir. 9,000. Jlosaiskrt för- 
saml. förestandare; stip. & t  judisk stude- 
rande vid svenskt universitet. 

Benedicks underst6dsfond (E. O. Bene- 
dicks 1576) ltr. 2,000. 3io;;aiska fijrsarnl. 
fi)rest%iidare: t i l l  bchijfvaiidc inorii försariil. 
enligt vederbörande f a t t i ~ ~ a r d s s t .  beslut. 

Benedicks stipendiefond (Kammarherren 
W. d. Benedicks 1861) kr. 30,000. Karol. 
iiist. Ilrarekoll.; t i l l  strideraiide vid Karo- 
linska inst. 

Bergska fonden (IIofbetjente~i FTalvard 
Berg 1709) kr. %,.joo. Förr.  af cle under f. 
d. Kgl. Ofre Horgrkttells v i rd  stiilda me- 
del: understiiii i t  enkor och barn efter be- 
tjente vid Ströinsliolrns slott och stuteri. 

Bergs stipendiefond (Org?ilisten P. A. 
Berg 1863) kr. 1,.500. 3lusi1caliska akade- 
rnien; t i l l  befriiinjanile af organistbilciningen. 

Bergs testamente (Illanisell J. J. Berg 
1816) kr. 35,000. Direktion öfver Rorger- 
skapets Enkeliiis; rantan anslagcn t i l l  peri- 
sioner ;t 150 kr. %t 12 ogifta fattiga ocli 
'%Iderstigna borgardöttrar. 

Bergesska donationen (Tullförvaltarcri i 
Göteborg C. G.  Bergers testarnente 1878) 
kr. 290,000. Vitterhets-, Historie- och An- 
tiqvitetsakadeiiiien; af rantorna anviindas 
6,000 kr. för historiska, 7,000 Itr. för anti- 
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Berggrens fond (Hyrkilsken 31. Berggren 
1837) Irr. 1,500. Adolf Fredriks fiirs. fat- 
tigvårdsstyrelse; t i l l  klaiier å t  de inest nöd- 
stalda fattigliushjon. 

Berggrens fond (Hyrkuslreii 11. Berggren 
1857) kr. 7,500. Klara förs. fattigvårdsst.; 
rantan anslagen t i l l  kliider å t  förs. inest 
nöclstilda fattighushjon m. fl. 

Rergianska stiftelsen (Professor P. J. Ber- 
giiis 1784). Uoriationskapitalet 8,333 kr., 

lijelp'egendornen Bergiilund, Vetenckaps-akade- 
mien; t i l l  piiblici nytta och t i l l  en skola 
fiir tradgardsskötselns eller hortikulturens 
iipplijelpailde i riket iiiider namn af Ber- 
gianska tridg&rclsslrolan. 

Bergmans gåfvofond (Liirarinnan Ellen 
Bergman 1880) kr. 812. 3iusikaliska aka- 
denlicii; för siilg; rantan lagd t i l l  kapitalet. 

Bergman-Miille~ska fonden (Sjöfaranden 
8. Bergiilan-Siuller 1831) kr. 1,335. Dir. 
öfv. Sthm3. stads undervisningsverk; t i l l  
böcker &t fattiga skolbarn. 

Bergqvists fond (3Iamsell Rergqvist 1861) 
kr. 1,000. Klara fattigvSrrlsstyrelse; pen- 
sion till en ogift, 4ottcr, soin fiirsörjer sin 
inoder. 

Bergstenska fonden (Enkefrii L. M. Rerg- 
sten 1826) kr. 4,256. Stocltholilzs stads Kon- 
sistoriuiii; af rantan utdelas 3 pensioner å t  
fattiga prestenkor eller prestaöttrar. 

Gernegaus fond (Kamereraren G. W. Ber- 
negaii 1832) kr. 30,000. Klara förs. kyrko- 
rad; understiid å t  fattiga. 

Beronii donationer (Handlanden R. B. 
Beroniiis 1870.) kr. 3,350. Storkyrlcoförsanil. 
kyrkodd. 

Von Beskows donation (Öfverste kammar- 
junkaren friherre B. von Beslrom 1864) kr. 
10,250. Akad. f. d. f. konst., till stipendium 
at konstnar. 

Ton Beskows pensionsfond (Öfverste kam- 
niarjunkareil friherre B. von Beskov och 
hans hustru $1. von Beskov f. Wkhlberg 
1864) kr. 5,301. Direktionen öfver civil- 
statens pensionsinrattn.; 2:ne pensioiier för 
eiiibetsiiians enlior eller oförsörjda döttrar. 

Beskowska donationen (Ofverste kamniar- 
junkaren B. von Beskow 1880) kr. 10,000. 
Rgl. Vitterhets- ,  ilistorie- och Antiqvitets- 
akademien; understöd för yngre, obemed- 
lad och fiörtjeilt forskare inom de'ivetenska- 

qvariska andamal, efter iitgiftsstat, soni per, som tillhiira oinrsdct för akademiens 
%r hvart  Lr bestinimex. verksamhet. 

Bergers stipendium (Kryddkranihandels- Beskowska fonden (Ofverste kammaquii- 
societeten t i l l  ininne af dess ledamot Lorentz karen friherre B. von Beskom och hans 
W. Berger 1829) kr. 8,900. Vårdarne af ihus t ru  1864) kr. 10,539. Dir. öfver Sthms 
f. d. Rryddkramhandels-societetens pen- stads undervisilingsverk; t i l l  stipendiuin. 
rionsliassa; understod vid laroverk %t sijnerl Beskowska stipendiet (frihorre B. von 
t i l l  obemedlade inoni Iiryddkra~rihandels- Beskov och dess fru 1864) kr. 12,292. Ve- 
societeten. t,enskaps-akademien; till e t t  stipendium å t  



Fïomma stiftelser, stipendiifonder, pensionsansbalter, 

nLgon ung, förtjent och obeinedlad veten- pensioner ii 75 kr. och återstoden användas i skapsidkare. efter direktioneiis godtfinnande. 
Beskowska stipendiefonden (Ofverstekam- Boman Erikssons fond (Vi]rtiialiehand- 

marjunkaren E. ron Beskov och hans hustru landen E. Bomaii 1514) ]ip. 9,843. Ladu- 
1864) kr. 10,000. Kgl. Vetenskapsakademi- gardslands förs. kyrkoråd; till en laro- och 

i 
l 

en; t i l l  e t t  stipencliuln å t  nagon ung, f k -  arbetsanstalt er fattiga barn, hanatverks- 1 
tjent och obemedlad vetenskapsidkare. gesaller och largossar. I 

Beskows stipendiefond (Ofverste kam- 
marjunkaren Friherre C. ron Beskow och van Booms stipendiefond (hfusikus J. ' 

i\4alin von Beskom 1864) kr. 21,127. nlu- 'an 600" 1861) kr. 1,000. Musikaliska I 

sikaliska akndenlicn; blifvande resestipcil- "Iiadenxien; pianospelning. 
dium; rantan reserverad. 

Bohman E:sons fond (Tiktiialiehaildlaii- i Stockholm. 
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del 1867) kr. 42,000. Direktionen öfver I t i l l  åminnelse af kronprinsessaii Lovisas 
Drottninghuset: pensioner. förmalning 1850); Brudgåfva af 150 kr. å t  

Branders donation (Kaniereraren H. d. 5 dygdiga och arbara brudpar, som irl igen 
Brander 1869) kr. 5,000. Kgl. Patriotiska den 19 Jun i  i Storkyrkan sammanvigas. 
sällskapet; riintan anviin(1es till utdelning F. d. gryggareembetets i stockhoim pen- 
af r;iillskapet,s medaljer t i l l  industriidkare, sionskassa (f. d. Bryggarecnibetet) kronor 
1, O sasom niiistare, gesilller eller arbetare, 214 038. 8krski14 pensioner ocl, 
hvilkx visat utrnirkt skicklighet i s i t t  ar- un#erstöd at cle,egare. 
bete, fiirenadt n~cit  langvarig trogen tjerist, 
gallancle dessa belaningar m;jn h r é n ~  fond (f. d. Bandlandcn P. G. Bu- 
qviilnor, i och % landet", förlitom till "n) kr. 450. Storkyrkoförs. ensk. fattig- 
6 exemplar i silfver af svenske Triidgkrds- 
föreningens riiedalj till niiiiii&a förening. Bylunds fond (Rofapotekareli E. Bylund) 

~~~~d~~~ fond (l<anlereïnren H. -4. B ~ ~ ~ -  kr. 900. Storkyrkoförs. ensk. fattigvårdsst. 
der 1869) kr. 102,230. Stockholins Förmyn- Bylundska testamentsfonden (Apotekaren 
darekaminare; fattiga, sjukliga, ogifta friin- E. Hylund 1818) lir. 3,000. Medicinalsty- 
tiinmer, soiii uppnatt 60 ars ilder, i r o  födcta relsen; t i l l  underhi11 och förökande af 
och boende ilioiil Stockholms stad, helst å sainlingarne och biblioteket vid Karol. iii- 
Södermalni, och hvilkas t ider varit civile stitutet. 
tjensteman vid Stockholms sta& verk eller Byzantinska resestipendiet (envoyen P. O. 
inrattningar, erh8lla iinderstöd till halfteil iit vol1 Asp 1803) kr. 30,000. Upsala uiiirersi- 
fattiga, den andra halften t i l l  barn, hvars te t ;  Lrliga rantan 1,500 kr. iifVerlemnas 
fgcler varit industriidkare, triidgårdsiniistare till Vetenskaps-aliaileinien. 
m. in., afvensoin stipendier $t stiiderande; Bangs fond (Direktören G .  Bång 1854) 
"ingen fiir koinrna i 5,tnjutande eller bibe- kr. 18,000. Katarina fiirs. fattigvardsst. 
hbllande af pension eller stipendium, soii1 utdelning B t  fattighjonen; f i r  narvarande 
tillhörer eller haller sig t i l l  annan liira, lifriint,a. 
sekt och lisaresamfund 511 var christna evan- Bgngs fond (Ilircktören G .  Bing 1854) 
geliska lutherslta lira". kr. 7,500. ICatarina f ö r .  fatti~v%rdsst.; t i l l  

Brandts testamente (Enkefri: W. Brandt fattiga  kolb barns bekliidnad, f.  ii. lifrinta. 
1878) kr. 2,000. LadiigRrdslanils fiirsaml. Bangs testamente (Fru N. D. Bång 1774) 
kyrkorid; till förstarkning af d. B. C. Tuns kr. 240. Tyska fiirsanil. föreståndare; t i l l  
fond. en stnderanlle yngling. 

Brenners legat (C. H. Rrcnner) kr. 260. Baarenhielms fond (Raiilereraren N. G. 
Pastor i Syska ftirsainlingen: för fattiga. Biiirenhielin 1875) Itr. 1,000. Adolf Fredriks 

Grobergs fond (Viktilaliehandlanden C. fiirs. kyrkortid; till föraarnl. arbetsskola för 
J. Broherg 1845) kr. 11,000. Klara förs. gossar. 
fattigvardsst.: riilt,aii u tg i r  sisorn lifriiiita Cabanis fond (Enl<efrii A. Cabanis 1869) 
i t  2:nc personer, inen efter deras clöd u t -  kr. 2,000. Maria föra. kyrkoräd; t i l l  akt- 
delas rantan till fattiga in0111 försainlingen. ningsvirda behufvande inom försanilingen. 

Boobergs pensionsfond (Mamsell J. C. Caminska tectamentsfonden (Assessor L. 
Broberg 1865) lir. 2,000. (;rosshnndelssocie- -1. Camin 1832). Klara församlings skol- 
tetens deputerade; pension till en gross- styrelse; t i l l  e l e ~ e r  vid Klara högre lar- 
handlaredotter. ilomsskola. 

Brobergska testamentsfonden (Enliefrii Carlboms donation lir. 125. Jakobs och 
E. Broberg 1842) kr. 3,386. Stor1;yrkofiir- Joli. fDrs. kyrkorad. 
samlingens slcolr%d; t i l l  fiirmsn fijr fattig- Carlgrens fond (Sergeanten J. Carlgren 
skolan i försanilingen. 1818) kr. 1,540. Kungsholnis förs. fattig- 

Brogrens testamente (U,;ppbiirdskoiiiiriis- vårdsst.; t i l l  utdelning %t fattighjonen. 
sarien C. Rrogrcn 1877) kr. 1,000. Stor- Casparsons fond (Löjtnant S. E. Caspar- 
kyrkoförsamlingens kyrkorkl. son) lir. 2,000. Diakoniss-sallskapets f i r -  

Bromans, S. A., Postdirektören, donerade valtnings-utskott. 
sjuk- och begrafningskassa (Postdirelctö- Gasparssons pensionsinrattning (Fabrikö- 
ren S. 9. Broiilan 1862) kr. 4,.508. Siirskilcl ren P. A.  Casparsson 1850) kr. 19,414. Di- 
styrelse; sjuk- och begrafningshje11 för bref- rektionen iifver Fabriksfattigkassan; pen- 
biirare och postvaktmastare i Stockholin. sioner t i l l  arbetare vid sidenfabriker. 

Brooctröms fond (Ii~llarinilstareii 0.Croo- CasteEins fond (Kryddkramliandlaren A. 
striim 1844) kr. 2,000. Katarina fiirs. fattig- Castelin och hans liust,rii 1836) kr. 15,017. 
vardsst.; utclelniilg å t  fattighushjonen. Vardarne af f. cl. Krydi1kramhandl.-societe- 

Erudgifvefonden (Stiftad af koniing Oqkar t,ens pensionskassa: pensioner t i l l  enkor och 
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ogifta döttrar efter f. d. Ergddkranihan- nnderstöcl t i l l  6 fattiga af Jak. ocli Joh. 
dels-societetens ledamöter. förs., af hvilka 4 enkor. 

Cederschiölds fond (Departementschefen de Geers donationsfond (Ka1nmarl-i. frih. 
R. Th. Cederschiöld 1865) kr. 2,000. Klara C .  de <leer 1796) kr. 2,500. Jakobs och ~ 
förs. kyrlioråd; understöd %t fattiga. Joh. fattigvirdsstyrelse; till fortsättande 

och driften af förs. arbetshiis. Civilstatens allmänna enke- och pupillfond 
inritttining 1795) 12,994. Dir  Cde Geers donations4nd (Ercell. grefl-e 

de Geer 1850) $:r. 15,150. Jakobs och , öfver civilstatens pensioiisinrättn; pensio- 
JOII. fattigvsrdsstgrelse; till understöd åt ner å t  civile embets- och tjeiisterniiis i iitöfver det hittills ranliga 

~ ~ , " $ $ r l ~ ~ ~ ~ & s l ~ ~ k ~ ~  &,ta::i k krsamlingens de Geers donationsfond fattighiis intagne (Excell. personer. grefve , pröfiiingsritt tillkoninier Kungl. Maj:t. C. de Geer 1859) kr. 7,500. Jaltobs och 
Civilstatens enskiida enke- och pupitl- ~ ~ h .  f;Ltt,iqvardsstyrelsc; t i l l  unclerstöcl a t  

fond (Offent,lig inrattning 1826) 238,497. fat,tiga illom fijrs:lm~illgeli, hvilka fyll t  
Direkt. öfvei eivilst,atens pensionsinrattn.; 14 a,, af sjukclom eller annan orsak 
pensioner å t  civile ernbcts- och tjenste- gro oförmögna a t t  sig!firsöria, samt s5som 
mans enkor och barn. ' t i l l ~ l l i g t  understöcl a t  andra fattiga af 

Civilstatens kapital- och lifräntef6rsäk-'hrillien Rider som helst, hvillia befinna sig 
ringsanstalt (Civilstatens fullin2lctige iiled uti  en hjclplös beliigenliet. 
af Kgl. Maj:t faststaldt iiZdigt regle~riente Den svenska afdeiningen a f  den Britiska 
1866) kr. 836,039. Direkt,ionen ö€?-er civil- och Allmänna federationen (SliolförcstB~icla- 
statens pensionsinrgttn.; a t t  antingen %t ren i 1,iverpool (r. Buttlers hiistrii J. Butt-  
delegales söner samla kapital till utdel- ler 1875). Sarsliilil ilirektion; a t t  befranija 
niiig pa en gang efter vissa p i  förliarid be- allinan sedlighet och sarsliildt verka fiir 
stämda tider, eller ock å t  deras h~ i s t ru r  afskaffanrlc af prostitutionen såsom laglig 
och döttrar bereda Iifranta vid viss alder, eller tolcrerad instit,ution; i samband liar- 
dock ej före 40 ar. mecl: et t  arbet,sheni för riirnlösa qvinnor, 

Civilstatens pensionsinrattning (Offentlig e t t  herberge och syskola för flickor, e t t  
inriittning 1826) kr. 7,207,802. Siirskild di- adresskontor för sökande och en Ene-  och 
rektion; pensioner å t  civile embets- och hjelpltassa m. Tri.  

tjensteniaii vii1 fylda 55 ars i lder;  atnjuter Didrikssons Fond *(Enkan H. Didriksson 
krligt statsanslag af 72,971 kr. 1812) lir." 1,500. &kr i a  förs. Iiyrkorid; sti- 

Collianders fond (Dorothea Ch. Collian- pendier ltt  sörlra latinläroverket t i l l  obe- 1 
der 1850) kr. 600. Apoteliare-societetens stkmdt antal. i 
rlirekt.ion: pension t,ill fat,tiga apotekare- Diedrichsonska donationerna (Direkt,fireri 

' 

enkor. C;. F. Diedrichson och lians fru) kr. 55,487. 
"Coopv~rdie-Skeppare-Societetens kassa" Direlitioiieii iif~-er iYödlijelpskassnn; af rh- 

kr. 60,000. Sjökaptens-societeten: af rän- tan utdelas pensioner 5 30, 48 och 54 kr. 
tail tilldelas pensioner At. Blderstigne sjö- Dramatiska och musikaliska artisternas 
kaptener samt deras enlior och barn, af- pensionsfDrening (Teaterrlirektiireil P. J. 1 
vensoin hegrafningslijelp. Deland 1837) Itr. 79,OOO. Siirskild direk- 1 

Dahls testamente (Mamsell M. C. Dahl) tiori; att, s i  l i i igt  föreningens t i l lg%ii~xr  1 
kr. 570. Skeppshoiiris firsamliiigs kyrlro- merlgif\~a, iitdela pensioner i 300 kr. ar- 
och sltolrad. ligen . 

Dahlgrenska donationsfonden (Apoteka- Drottningens hospital (l lenniskora~i 18.12) 
ren J. A. Dahlg!eii 1876) kr. 6,740. Fo- kr. 99,772. Svca Gardes reaeirientskassas 
sterlindska föreningens styrelse; premie direktion: a t t  bereda niider%öd Wt atske- 
t i l l  lifranteinsatser %t spiicla barn; utilel- dadt iinclerbefiil och riiaiisl<ap vid Svea, hif- 
ningen skall börja Hr 1912. garde, beroende pk iippfiirande och tjen- 

Dalqvists fond (Enltan Ch. Dalqvist 1784) steticl ~ i c l  regementet. I 
Irr. 337. Maria förs. kyrkorid; Ht en fattig Drottningens hospitals kassa (grundlagd 
enka; pensionaren utses hrarje ar. Rr 1805 af en "lfeniiislio~-in") kr. 76,368. 

D e  5 Brödernas fond (Anonym 1877) kr. Direktionen iifver Drottningens hospital; 
1,000. Vederbörande laroverkskollegiiim; rantan anvandes till grliga pensioner samt 
uppmuntran at valartad yngling vid gyrn- tillfalliga ii5clegwf\-or H t  afskedadt och be- 

betsmins söner. Lifgarde. 
de Geers donation (H. Ch:a Ribbing 1783) Drottninghuset (Konung Carl XI:s Drott- 

lir. 2,250. Jaliob och Joh. förs. kyrkoGd; ning Ulrika Eleonora antagligen 1682) kr. 

nasium, med företriide R t  obemedlade em- hiifvande underhefil och manskap af Svea ! 



Duboiske fonden (Steiihoggareii C. G. eller oförsörjda barn; 
Dubois 1867 och 1872) lir. 66,387. Folk- / Eliassons understödsfond Fabrikur Leiy  

124,410. Sarskild dircktioii; iiitagning och 
försörjning af alclerstigna, sjukliga, i torf- 
t ighet stadda enlror och döttrar efter ci- 
viie och militlre embets- och tjenstemiii, 
yrester, borgare samt sådana. hofbctjente, 
'sivilka icke hurit  livrh. 

skoleöfverstyrelsen i Stockholm; ullderstöd Eliasson och hans fru Ecleline f. Saloinons- 
å t  skolbarn för förkofran. vid högre eller soii 1874) Itr. 5.000. Mosaislra församl. fö- 

af en einbetsniaii, hvilken anhållit E vara 
okäiid) kr. 4,927. Direktionen öfver civil- 
statens pensioiisinrattn.: afkastiiingen skall 
anrandas till unclerstöd &t civila (?inbets- 
och tjenstemiins behöfvancle eiikor, nied före- 
träde &t dein, som eea minza  iriiiideråriea 

annan skolanstalt, i folkslioleand~rvisnin-ircstanclaïe; räntan anviindes t i l l  understöd 
gen. 

Dyks fond (Giidiiriind Dylt 1659) kr. 615. 
Förmyndareliainn~aren; stipendier. 

Döfstumfiireningen (1868) kr. 26,157. Bar- 
skild styrelse; at,t bereila arbetsfiirtjeiist å t  
döfstuinrna ledariiöter sarrit riiedelst lan  el- 
ler g å f ~ o r  nirderstö(1ja clerri, soin iiro sjuka 
eller  i ldriga eller annars behöfvande, af- 
vensoin a t t  anskafta bibliotek t i l l  iitlaiiiiig 
&t  ledaniöterne eller genoin fiiredrag x-erka 
upplysande. 

Ebersteinska, Schotteska och Kuhlman- 
ska donationerna (Fraarria C1. A. C. Ebcr- 
stein ocli M. C. Schotte ni. fl. 1799, l807 
och 1517) kr. 2,000. Kal. Patriotiska sL11- 
skapet; rantan utdelas iirligeii t i l l  hemgift 
å t  2:ne fattiga ocli dypiliga flicltor af (len 
arbetande klassen. 

Edberg ("Fattighjonet Wi1in:a E d b e ~ g s  
lifriintefond") kr. 675. StorkyrkofGrsanll. 
fattigvårclsstyrelse. 

Egeriaorden (TTiiiIiancllaren A. L. Helle- 
berg 1850) kr. 9,103. Siirskild styrelse; 
begrafningshjelp och iinclcrstiid. 

Ehlerts testamente (Kaljteii H. F. Eh1ei.t 
ocli frii 1557) lir. 1,000. ' r~ s l t a  församl. 
fórest8ndare; rantan t i l l  21iiin lcf~~aricle sliig- 
.tingar. 

Ehrenpåhls stipendiefcnd (Assessor 8. 
Ehrenpåhl och hans hustru 1781) kr. 250. 
Katarina förs. kyrl<or%d; preniier at larjun- 
gar. 

Ekholms testamentsfond (Gtildsrnedei~ J. 
Ekholin 1806) kr. 2,522. Jakobs och Joh. 
församl. fattigvkrdsst.; riintan t,illfaller "fat- 
t iga  inedborgares enlcoi; och rilinderåriga 
barn" ined 30 kr. hvar :lrlige~i. 

Ekströms fond (Grossh. H. E. Elcström 
1542) kr. 15,000. Klara församl. kyrkoricl. 
Rantan utdelas t i l l  de iiiest beh6f1-ande 
enkor och ogifta fruiit,imirier, tillliörancle 
"pauvres hontenx" iiioni församl. 

Elementariestipendiet (genom iiisaitilirig 
1865) kr. 1,000. Dir. öfver nya. elementar- 
skolan ; understöd företridesvis 3 t  nbgon 
från skolan litgangen liirjunge, som stude- 
r a r  vid Upsala iinix-ersitet eller å t  någon 
liirjunge vid skolan. 

Elfstedtska pensionsfonden (.;tiftad 1857 

å t  fattigii yngliiigar och flickor inom mo- 
saiska försan~l., hvilka önska fullkon~iia sig 
i yrke eller kunskaper. 

Elmblasfska fonden (Lelitor P. X. Elni- 
blad 1871) kr. 1,000. Vederbörandc laro- 
verks kollegiiini; stipendium för clcil i ino- 
geiihetsesamen bast vitsordade. 

Engeströms, Eufemia M. v. stiftelse (Stats- 
niiiiistei L. von Engeströrn 1820) lir. 4,000. 
Katolska kyrlioviirclen; försörjning för 4 
fattiga cnkor af katolska bekannelsen. 

Enke- och pupillkassan vid riksbankens 
afdelningskonior pappersbruk (Riliets 
Stsncler 1851) kr. 19,379. SBrskildstyrelse; 
pensioner a t  enlcor och barn, dels efter 
tjensterniin och betjcnte vid f. il. banko- 
diskontverket och dels efter sbclana vid sf- 
ilelningskontoren och Tnmba bruk. 

Enke- och pupillkassan vid Stockholms 
stads embetsverk (Kungl. regleni. 1852) kr. 
508,032. Siirekilrl direktiori; at,t bereda 
pciisioner i t  tlelegarnes enlior och oför- 
sörjda barn. 

En ärlig mans fond (1785) kr. 600. Klara 
fattigvxrdsst.; t i l l  det  fattigaste hnsháll. 

Erikssons fond (Eiiliefru I,. K. Chr. Erilrs- 
son 1866) ltr. 1,000. Ladug%rdslsnds fiirs. 
fattig~Eirdsstyrelse; t i l l  fördelning mellan i 
6 ålderstigiia fruntimmer; lifïiilta. 

Fabriks fattigkassan (Stockholmsfabriks- 
idkare 1752) kr. 162,537. Direktionen öf- 
rer  Fabrik? fatt,iglrassan; understöd å t  fa- 
briksarbetare. 

Fagerbergs pensionsinrattning (Sadelma- 
karebldcrmaiineri J. Fagerberg 1830) lir. 

,173,421. Siirsltild styrelse; pensioiier, sjuk- 
och begrafningshjelp å t  fattiga och viilfrej- 
dadc personer, som äro eller varit borgare 
i Stockholni, deras enkor och oförsörjda 
barn; å r  1880 utdelades 16,547 kr. t i l l  235 
personer. 

Fagerlundska fonden (Sidenfabrikör M. 
C. Fageïluizcl 1860) kr. 30,000. Direktionen 
öfver fabriksfattigkassan; unclerstöd till fa- 
briksarbetare. 

Falcks testamente (Manisell B. Ch. Falck 
1815) lir. 6,198. Direktionen öfver nödhjelps- 
kassan i Stockholm; rantan utdelas till 2 
i Stockholin boende fattiga, ~iilfrejdacie o- 
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f6rsGrjda juvcleraredöt,trar eller, oin sådana 
ej finnas, till guld- eller silfverarbetares 
cliittrar. 

Falk. IM., Enkefru, lir. 500. Skeppsliolriis 
fiirsaiiilings kyrko- och skolr%ci. 

Falks fond (Enkan N. Falk 1796) kr. 500. 
Adolf Fredr. förs. fattigvarrlsst.; till under- 
stod %t fattiga. 

Falks fond (Eiikan SI.  Falk 1796) kronor 
1,Q00. Ladu grdslands firs. fattigv%rdsst.; 
t i l l  underst63 å t  fattiga. 

Falks fond (Jungfru Falk 1810) kr. 300. 
Klara f:s kyrkorad; till de fattiga jultiden. 

Falks fond (Enkefru M. Falk) kr. 800. 
Storkyrkoförs. fattigvirdsst,. 

Fattiga barns vänner (friherrinnan Ceder- 
ström f. Cedervalcl 1841) kr. 11,117. Sar- 
skild styrelse; arlig bekliianad it. 2 gossar 
och 2 flickor af hvarje af hufvudstadens 8 
terr. fiirsaml. samt årsafgift för utackorde- 
rade flickor. 

Federationen, se den svenska Federatio- 
nen. 

Femte-Mars-Fonden (Flere onaii~nda 1876) 
kr. 700. JIaria fiirs. kgrkorl~d; t i l l  fattiga 
inoni församliiigcn. 

Femöreföreningen (Flera personer 1864) 
kr. 8,010. Siirskilcl styrelse; griiiidande och 
nnclerhallande af bariiheiii i deii svenska 
Isppriiarkeii. 

Ferms fond (Enkefru Ferin) kr. 500. 
Ladu4irdslaiids fils. kyrkorad; till jiilgåf- 

1 vor & fattiga friintimilier. 
Fernerska belöningen (LansliGclet B. Fer- 

ner 1795) kr. 3,173. Veteiislraps-alradeiiiieii; 
premieutdelning. 

Filéens fond (KommerserLdet P. E. Filécn 
1822) kr. 17,500. Adolf Fredriks förs. fat- 
tigvårdsst.; till fattiga enkor i Stockholiii. 

I Filhenska pensionsfonderna (Komrnerse- 
r%det P. E'iláeil 1822) kr. 143,120. Dir. 
öfver civilstateils peiisionsiiiriittn.; pensioner 
och gratifikationer å t  fattige civile embets- 
och tjenstemiin, afvensom å t  deras eftcrleiii- 
natle enkor och barn; pröfningsriitt till- 
kommer H. 3Iaj:t. 

Filbenska testamentsfonden (Komiilerse- 
I rådet P. E. Filécn 1822) kr. 25,044. Stats- 

kontoret; folkiindervisiiingeiis befrimjande; 
2,000 kr. utbetalde för arbeten vid nya 

I seminariebgggnadeil i Wexiö. 
Fischers testamente (Banteiien Joh. J. 

B t  fattiga ?kolbarn. 

I 

l penqioner till c11 ila enlror. " 1 Fonder för bIindes sjelfverksarnhet 

deputerade; af r in tan  u t q i  understod %t 
Flobergs fond (Guld~n~eclen S. Floberg ganila ilokaptener eller deras enlor  och 

1830) kr. 3,000. Forinynclarekani~naren , clottrar. 

stipendiifoiider, pensionsanstalter, 
Flobergs fond (Guldsmeden S. Floberg 

1830) kr. 1,500. Katarina förs. fattigvårdsst.; 
pension at  en fattig borgareenka. 

Flobergs fond (Guldsmeden S. Floberg 
1822) kr. 1,.500. Direktionen öfver Nöd- 
hjelpskassan. 

Flobergs testamente (Guldsmeden S. Flo- 
berg 1837) kr. 3,000. Bemedlings-komniis- 
sioneii; riiiltan an~~iindes till lifstidspensio- 
ner kt 2 fatt5ga borrarenkor, af hvilka ilen 
ena bör vara guldsmedseiika. 

Flodinska stipendieinrattningen (Borg- 
mastaren S. C. Flodin 1795) kr. 146,985. 
Stockholms ma,gistrat; understöd till stii- 
derande vid Cpsala och Liiiköpings högre 
eleineiitarlaroverk. 

Flormanska belöningen (Professor A. H. 
Florman 1838) kr. 5,100. Vetenslraps-aka- 
demien; t i l l  pris och belöiiiiigar. 

Focks fond (Xajoreii friherre 9. F. Fock 
1843) kr. 500. Adolf Fredriks fiirs. fattig- 
vardsst.; till fattiga skolbarns bekladnad, 

Folckerska och Barkerska testamentet 
(Enliefrii C. Ch. Bark 1867) kr. 2,016, 
Laducrardslaiids firs .  kyrkoråd; t i l l  pen- 
sion at en fa,ttig cpinna, som e n o m  s i t t  
arbete måste fiirsörja Kldripa fiiraldrar. 

FolkskolelZrarnes enke- och pupillkassa 
(Iigl. 31a.j:: och Biksdtigen; ligl. reglemente 
den 15 Okt. 1875) kr. 583,261. Särskild di- 
rektion; pensionerande af eiikor och barn 
efter ordinarie folkskoleliirare; skyldigliet 
a t t  vara delcgare i liassail $ligger hvarje 
folkskolelXrare, soin efteï reglcn~entets ut-  
fardandc blifvit ortlinarie iiiiichafvare af 
tjeiist mecl ilelaktighet i folkskolel3rarnes 
peilaioilsinYdttning'. 

Folkskolelararnespensionsinrtittning(Kgl. 
A1aj:t och Riksdageil; Kiingl. reglemente den 
30 Nov. 1866) kr. 2,851,819. Sarskild direk- 
tion; pensioiicrande af orc1-inarie larare vid 
folkskoloïna i riket; fiirhindelse till delak- 
tigliet $ligger hvarje skolonir&de i riket 
för livar och en af ;less liiraretjenster vid 
högre folliskola, samt hrarje skolclistrikt för 
dess ordinarie liinbretjenster vid egentlig 
folkskola. 

"Fond för barnhusbarn af  qvinnokönet" 
(Statsradet C. J. Nalmsteil, Friherre F. 
Wrede, Grosshandlaren A. Yrestadius 111. fl. 
1861) kr. 31,820. Allmanna. Bai-nhusinriitt- 
ninsesi: ins i i t tn in~ i r inte- ocb kanitalför- 

Fischer 1772) kr. 1,666. 'ryska firsaml. 
Eireståndare; till husfattiga. 

Flobergs fond($. Floberg) kr. 4,000. Stor- 
kyrkofiörsanil. skolrgd ; rantan a r  anslasen 

sak~in:~saiistaltenYi Stockholiii t i l l  heredan- 
ile af iifrinta r id  55 år. 

"Fond för pensioner åt f. d. Sjökapte- 
nei*" kr. 32,065. Grosshanclels-societetens 
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(Mamsell C. R. C. C. ocli S. X. Rackman) 
1861) kr. 1,000. (Drottning Josefina 1873) 
kr. 1,000. (Ingeniör Bolinder 1873) kronor 
305. (Enkefru L. Myhrjnan 1875) kr. 1,000. 
(Okind 1880) kr. 3,000. (Possessionaten G. 
E. Witte 1880) kr. 10,000. (Okand 1880) 
kr. 10. (Bokbindaren H. F.  Schwartz 1880) 
kr. 49. (Besparade riintor 1880) kr. 1,723. 
Sirskild direktion: ntgaende elevera under- 
stödjande iiied rnaterialier, verktyg ni. iii.; 
lifriinta utgkr tills vidare af Eaclinianska 
fonden. 

F~~~~~~~~ fond ( ~ ~ ~ ~ t ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  C. G. 
Forssman 1858) hr. 1,,j00. ~l~~~ fattig- 
varasst.; pensioner till fattiga borgare- 
enkor. 

Fostertändska föreningfn (p% inbjudiiing 
af Genernldirektör G. 1. Almqvist 1869) 
kr. 36,470. Sarskild styrelse; niinskáhde af' 
fattigdoinens tillvaxt; ar  1880 :iidelades 
2,295 kr. t i l l  800 personer. 

Frimurarebarnhuset å Kristineberg (Fri- 
muraresariifundet 1753) kr. 586,520. Sar- 
skild direktion; t i l l  vard och uppfostran 
inom inrittiiingeii af fatt,iga variilösa barn : 
135 vårdas f. ii. inrittniilgeii; fastiglle?;cn 
ar viirclerad t i l l  300,000 Iir. 

Frcdetls testamente (Slagtare~l~lerniaii- 
nen C. H. Frodell 1813) kr. 1,500. Icata- 
r ins  förs. fattigvi,rdsst. 

Fru Wnnna W:s fond (Bruksegaren G. F. 
Berndes 1876) kr. 5,772. Direktionen fiir 
sällskapet Pro Patria; understöd at  fattiga 
barn:af(rclerskor. 

Fränckelska understödsfonden (Naskin- 
direktör E. Fraiickel 1873) kr. 2,000. Dir. 
%r statens jc:iivigs trafiks pensionsin- 
rittn.; understiid till 2:ne ur statens jern- 
viigstrafrks enke- och pupilllrassa ponrione- 
rade enkor. 

Fuhrmans fond (Hofk~llareiniistarei P. H. 
Fuhrinaii 1772) kr. 383. Jakobs och Johan- 
nis fattigvardsst.; rantan anvindes t i l l  und- 
fggnad inidsominaraftoneii it fattighjonen. 

Fuhrmansfond (BofkNllareniistaren P. H. 
Fuhrman 1772) kr. 183. Ladug&rdslailds 
förs. fattigvirdsst.; fattighushjonens för- 
pligriing midsoiiiinardagen; rantan öfvrr- 
lernnad t i l l  Sabbatsbergs fattighusinrittn. 

Fuhrmans fond (Hofkiillaremastaren P. H. 
Fuhrman 1772) kr. 389. NIaria förs. fat- 
tigvardsst.; fattiglinshjonens fijrpligning 
midsommaruagen. 

Fuhrmans fond (Hofliiillareiniistareii P. 8. 
Fuhrmaii 1772) kr. 1,250. Tyska försainl. 
6 förestindarc och 3 testainentsesekutorer; 
t i l l  husfattiga. 

Fuhrmans fond (Hofkillareniiistaren P. H. 
Fiihrn~an 1772) kr. 31,000. Tyskafirsaml.; 

16 gossar erhålla klader, skodon, skolafgift 
och lasmaterial. 

Fuhrmans fond (Hofkiillareniiistaren P. Ii. 
Fuhrnian 1772) kr. 600. Klara förs. fattig- 
vardsst.; till Adolf Fredriks fattighjon. 

Fuhrmans fond (Hofkallareinastaren P. H. 
Fuhrman 1772) kr. 187. Katarina församl, 
fhttigrirtlsst.; till fattighjonen. 

Fuhrmans fond (Kofkiillareniästaren P. H. 
Fulirrriaii 1772) kr. 597. Klara förs. fattig- 
vardast.; t i l l  fattighjonen. 

Fuhrmans fond (Hofkillareniastaren P. H. 
Fuhrman 17.72). Tyska förs. 6 föreståndare 
samt 3:ne execiitores testanienti. Donatio- 
nen bestár af fast,a egendomen n:o 20 Svart- 
niangataii. 

Fcreningen f6r frivillig vård af  sårade 
och sjuke i falt (Koilung OsCal. II m. fl. 

kr. Verkstallande utökott; 
att ilos sverlsBa folket 

af s;LradP och sjuke i falt samt att 
incdelst insamling ocli förvaltning af fri- 
villiga ullderatöd verka för denna 
orilnantle och utvidgnlilg, litdelning ar 

t i l l  förerringens fyra 
~ ö ~ ~ ~ i ~ ~ ~ ~  sinnesslöa barns 

(professoren s. G. Kjellberg in. fl. 1869) 
kr. 68,121. Siirskild styrelse: uppfostran af 
sinnesslöa barn; f. n. uirrlas a inrättningen 
35 barn. 

Ftireningen till minne af  konung Oscar I 
och drottning dosefina (efter inbjudning 
stiftades fiirciiingen gcnoin subskription. 
Enkedrottning Josefina sliiinkte 30,000 kr. 
1873) kr. 322,708. Siïskiid styrelse; a t t  i 
förbittringsanstalt upptaga och varda van- 
artade gossar, hvillta af polis- eller konimu- 
nalmyndighet hos föreniilgeii anmiilas eller 
p& o.i.niid af doinstols förordnande skola i 
all1i;kn uppfostringsanstalt insättas; samt 
a t t  beïeda sI<ydd &t fïigifna;..a föreningens 
&I;erbrukslroloni Hall inoiii Ostertelje soc- 
ken af Stoclrholrns Iiin r&rdades 1880 124 
gossar, af hvillra för (le flesta erhölls en 
arsafgift af 150 kr.; oinkostnaden för h v a j e  
gosse anses uppgi  t i l l  362 kr. for aret. 

Första stipendiefonden (Okand 1880) kr. 
536. Stockholms realliiroveïk; stipendier 
at  inedellösa larjuiigar. 

Gahms donation (Ritliraren P. J. Gahm 
1826) kr. 3,000. Akad. f. d. f. konst.; t i l l  
belöningar ?I högtidsclageii. 

Garvens donation (Fru J. E. Garven 
1772) kr. 1,000. Tyska församl. firestån- 
dare; t i l l  behöfvande fruntinlmer. 

Geijers fond (Lagmansenkaii Geijer) 1,500. 
Storkyrkoförsaml. fattigvårdsstyrelse. 

Georgisks fonden, j r .  897. Stockliolms 
stads konsistoriun~. Ariiga Filitan iir 40 
kr. och utdelas till 2 fattiqa 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 å t  e t t  eller högst tvk fattiga fa- fattigvårdsstyrelse. 

l der- och nioderlösa, skolbarn. Graans testamente (Krgddkrhilihandlareil 
i Godlunds testarnentsfond (Direktör .J. C. L). Graan 1836) kr. 22,169. Direktionen 

Godluncl 1868) kr. 4,000. Jakobs och Joh. öfver Xödhjelpskassan; a.f riintan utgår 11 
fors. kyrkorad; niiderstöd t i l l  fattiga och pensioner. 
orkeslösa inoin f6rsa1illiiigen. Gravallius' testamente (Faltpr. C. O. Gra- 

Godus fond (Segelsömntareenlcan C. Godu v;illius) lir. 2,250. Direlitionen öfver Svea 
1787) kr. 555. Klara fattigrkrdsstj-relse; liifgarcles fattigkassa. 
pensioner t i l l  2:ne fattiga eilltor el. jiingfriir. Grefve Gyllenborgs fond (Protokoll- 

Godus fond (Segelsöriiniareenkan C. Gocln selcreteraren C. A. U. Gyllenbog 1858) 
1787) kr. 560. Adolf Fredriks förs. fattig- kr. 5,302. Dir. för sillskapet Pro  Pat r ia ;  
vårdsst.; rantan tillfaller 2 fattiga enkor, gratifiliationer å t  gamla orkeslösa tjenare 
eller ogifta frunt.iinnier, 60 a r  ganila, eller och tjenarinnor för langvarig, trogen tjenst. 
sådana soin ntaf sjiili(iorn eller lyten icke Grewesmuhlska friskolan (Grossh. C. A. 

I kunna försörja sig. Gren-esiniihl 1812) kr. 143,825. Sarsltild di- 
Godus fond (Segelsöiiirilarecnkan C. Godu rektion; t i l l  fattiga barns undervisning i 

1791) kr. ,712. Maria, förs. fattig~~grdsst.; skol$r:ineii, handaslöjd in. m. samt t. klader. 
I pensioner a t  5 enkor eller ogifta frunt. Grillska donationen (Erukspatron J. W. 

Godus fond (Segelsöminareenkan C. Godii Grill 1863) kr. 20,190. Vetenskaps-akade- 
1789) kr. 150. Katarina förs. fattigvardost.: rnieri : fonden afser bildande af en zoologiska 
utdelning t i l l  fattighushjonen. triidgard. 

Godus fond (Segelsömniareeiil<an C'. C+oclu Grisbackska testamentsfonden (Enliefru 
1797) kr. 1,333. Katarina förs. fattigv&rds- P. M. Ilannerström f. Grisback 1777) lir. 

I styrelse; pensioner bt  enkor eller diittrar till 6,750. Direlctioii 6ffer Allm. Enke- och 

l 1 civil tjeiisteman, l prest, 1 iililitar och piipillkassan; understöd i t  behiifvanae eri- 
1 borgare. kor eller fader- och inoderlösa barn. 

Godus fond (Segelsöniiiiareenkan C. Godu Groens fattigf3rsörjningsinrattning(Bcrgs- 
1 1787) kr. ?,333. Katarina förs. lryrliorbd; ïbdet h. H. Groen 1839) kr. 143,753. Se- 

pensioner gt enkor m. fl. rafirrierlasarettets direktion; af rantan u t -  
Godus fond (Segelsöinmareenlran I,. Godu delas 50 pensioner t i l l  medellösa. 

1 1791) kr. 1,398. I<ungsholms förs. fattig- Grosshandels-Societetens pensionskassa -vårdsst.; t i l l  t re pensioner a t  ( d i o r  eller (Grossliandels-societeten 1815) kr. 140,500. 
.ogifta frnntinimer i församlingen. Grossliandels-societcteils deputerade; pen- 

Godus fond (Segelsön~rnarecnlraii C. Godii) sioner till grosshancllare, deras liustrur, 
i lrr. 850. I;adugårdslands förs. fattigvardsst.; enkor os11 barn i Stockholni. 

till understöd å t  fattiga; rantan iifrerlem- Grosshandels-societetens och Skeppsre- 
ilad t i l l  Sabbatsbergs fattighusinrittning. deriernas deputerades pensionskassa (Gross- 

I Godus fond (Segclsöriimareenkaii L. Godu) handcls-societetens deputerade 1854) lir. 
kr. 9,164. Borginistareni Stockholm; rantan 32,065. Grossh.-societ. dcputerade; pcn- 
användes t i l l  pensioner at 6 eiikor efter sioncr till sjökaptener samt gratifikationer 

i embets- och tjensteiilan inoni Stocliholnis t i l l  sjökapteners enkor och döttrar. 
magistrat ni. fl. Groths testamente (Grosshandlaren J. H. 

Godus fond (Scgelsönin~areeiikan L. Goclu) Grot,h 1785) kr. 12,500. Tysks församl. 
kr. 555. Storkgrkofijrs. fattigvilrdsst.; r h -  fiireståilclare; t i l l  G pensioneï %t afsigkoin- 

1 tan u tg i r  t i l l  2 ålderstigna enkor eller na öfrer 50 kr gaiizla köpman. 
ogifta qvirinor inom Xiddarholmsförs. Grundbergs fond (Grossh. A. K. Grlind- 

! Godus testamentsfond (Segelsöminareen- berg 1852) lir. 2,000. Maria förs. fattig- 
kan C. Godu 1791) kr. 555. Jakobs och vårclsstgrelsc; &t behtif\-ande inom förs. 
Joh. fattigvårdsstyrelse; årliga rantan skall Gråbergs fond (Kolleg. Scholse E. Grb- 
utgå t i l l  underhåll fiir 2:nc inom försanil. berg) Itr. 500. Katarina förs. kyrkorad; 
boende iirbara och ~iilfrejdade hederliga premier %t i sang skickliga llrjniigar. 
enkor eller ogifta fruntimmer, sorl1 uppnått Guillaurnska testamentsfonden (Mainsel1 
60 års ålder, ellcr ock sådana yngre, som BI. J. Guillauine 1867) kr. 4,026. Direkt. 
genom sjukdom eller lyten i ro  urstbiidsat- öfver Vcteriniirinst . anskaffande af tjenliga 
t a  a t t  sig genom arbete försörja. lokaler vid Veterii;:" a h s t i t u t e t  för vzrd af 

Gothers fond (Biarnsell Gother 1838) kr. sjuka djur, som behöfva vlrmda rum. 
'750. Klara församlirigs kyrkorid; unclcr- Guthermuthska fonden (Elsa Gnthermuth 

I stöd Xt fattiga. f. R i l l am~berg ,  enka efter C. F. Guther- 
! 
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inutli 1703) kr. 13,700. Förvaltn. af de san; räntan utgår sasom understöd at  ofar- 
i under f. d. Kungl. Borgrittens vBrd stalda diga eller sjuka och behöfvande friintim. 

medel; understöd .Lit ringare hofbetjentes mer med bättre uppfostran. i fattiga barn. Hagboms testamente (Mamsell C. U. Bag- 
i Guhlstorffs testamente (Kapt. J. J. Gflhls- boni 1833) kr. 18,000. Grossh.-societetens 

torff 1870) kr. 1,000. Tgslza fiirsaml. förest.; deputerade; sex pensioner ä 150 lir. till 
t i l l  behöfyandc sjtirniin och deras enkor. fattiga enkor och döttrar efter skeppskla- 

Gyldenstolpes donationsfond (Grefve A. rerare eller, on? sadana ej finnas, efter 
G. Gyldenstolpe 1855) lir. 1,800. Jakobs grosshailcllare. 
och Joh. fattigviirdsstyrelse; t i l l  undc~stöd Hallengrenska fonden (Apotelraren J. N. 
a t  2:ne alclrigs, sjiilia personer, helst a för- Hallengren 1836) kr. 2,675. Apotekare-so- 
samlingens fattighus. cietetens direktion; pensioner t i l l  farma- 

l ! Gyllenborg, C. A., Grefrc, kr. 7,500. ceiiter, som begagna apot.-societ. institut. 
N Diakoniss-s2llskapets fiirvaltningsntnkott. Hallgrens fond (Assessorskan Hallgren 

Gymnastiskt-ortopediska institutets fat- 1828) ltr. 1,500. Klara Wrs. kyrkorad; un- 
tigfond (Professor N. Alierniaii ni. fl. 1834) derstiid U t  fztttiga. 
kr, 11,044. Direktionen för Gymn.-0rtop.- Hailgrens fond (&Iainsell M. S. Hallgren 
Insti tatet;  kostnadafii vbrd och lijelp iit 1841) kr. 1,500. Klara förs. kyrkorad. 
fattiga personer, som lida af Itroppslyten. Hallgrens fond (Mamsell M. S. Hallgren 

Gåfva a f  en ganimal tjensteman (en gzzrn- 1841) kr. 1,752. liungsliolins försanlliiigs 
raal tjeiisteinan 1830) lir. 46,832. Direlit. kurkorid. 
U f ~ e r  ci-iilst:tt~ens pensionsiiirii'rtn.; försörj- Hailgrens fond (Ilamseil 31. S. Hallgren 
ni~igslius för ci-rile embet,s- och tjenste- 1841) lrr. 1,500. Maria försi~rill. kyrkoråd; 
niiiis i fattigiloni efter1e:nnadc enkor och r;inta,ii af ilessa 3:rie fonder tillfaller sjiika 
barn. och ofärdiga frnnt.; tillfiiliigt understöd. 

1872 ars gåfvof'ond (anonyiri 1872) kr. Wammarins stipendiefond (Frn E. Haiii- 
1,000. Veclerbörnncle laroverks liollegiririi; iiiariil f. (lasparsou 1872) kr. 20,000. Mu- 
iiiiderstöd och beliining å t  en eller t v i  be- siltaliska aliacl.; fiir nnderst,öd å t  konserva- 
höfvancle och flitiga Iiiqungar i 4:tle och toriets elever; f. ii. lifriinta. 
5:te klassen. Hammarski6ld-Risellschöldska stipendie- 

! Giiderins fond (Husgerådslrairiniarbetjen- fonden (1842) kr. 40,000. Sarskild styrel- 
; ten 8. Giiderin 1833) kr. 4,500. Katarina se; ärlig utbetalning 1,500-1,700 kr. a t t  

förs. fattigvirdsstyrelse; till iitdelning bt  fiirtlelas n~ell;ln Artilleri- och Ingeniörliög- 
fattighushjonen. skolan ?amt Krigsl~ögslrolans elever. 

Gösches fond (t~rosshandlareii J. H. 08 -  Handelsbokhållarnes pensionsförening 
sclie 1781) kr. 1,500. Maria förs. fattig- (1869) kr. 288,740. Siirskild styrelse; pen- 
vårdsstyrelse; f~ttighuslijonens förpliigning sioner. 

H. 31. Roilnngens födelsedag. Handelsflottans pensionsanstalt (Kiingl. 
i Gösches fond (Grossh. J. H. Ciiische 1782) %laj:t och Rikets Stander 1864) kr. 474,914. 

kr. 2,250. Syska försanil. fóreskindare; Sarskilil direktion; pensionsbersttigad iir ! pensioner t i l l  4 afsigkoinne gamla borgare. den, som uppnått  55 års alder, atnjuter 
I Gösches fond (Grossh. J. H. Gösche 1781) meclborgerligt förtroende och varit i 25 år 

kr. 1,500. Syslra församlingens förestin- vid Svenskt sjöirianshus insltrifven samt, 
dare ; t i l l  !lusfattiga. utan a t t  hafva begatt rynlninasbrott, under 

Götiska förbundets donation, Vitterhets-, rlessa ar idkat sjöfart medb8venskt lian- 
Historie- och Ant,iqvitetsakademien; for an- delsfart,gg, deraf hufviidsakliga tiden, be- 
tirjvariska iind2~inål; fonden urspriingligen staind t i l l  17 ar, g, utrikes orter; Br 1880 
600 kr.: r in tan  lagges för niirraranile fort- iitclelades 87,271 kr. t i l l  907 personer. 
farande t i l l  kapit,alet. f. d. Handelsföreningens öfverskottsfond 

Haakska donationen (rice Presideiiten If. (öfverlemnad af Handelsföreningen i Stock- 
WaaB 1831) Itr. 43,804. Direkt. öfl-er civil- holm 1865) kr. 2,000. Remedlingskommis- 
statens pensionsinriittning; pensioner å t  ci- sionen; pension t i l l  en miniithandlande. 
vile einbets- och tjeilstenlans enkor o. barn. Hanssons fond (Borgmästaren H. Hans- 

Hackmanska testamentsfonden (Enkefrii son 1653 och 1663) kr. 1,414. Ptociiholnis 
J. Hacknian 1830) kr. 1,500. Katarina för- förmgndareliamnil~re; stipendier. 

i samlings htt,igvårdsstyrelse; t i l l  fattighii- Hartmans fond (Bryggaren K. Hartman 
I scts sjulrsal och sjuka. 1837) kr. 2,340. Adolf Fredriks förs. kyrko- 

Hagbomska stiftelsen för Pauvres Hon- rad; understöd å t  fattiga lirjungar i för- 
teux (Mamsell C. TT. Hagbom 1833) kr. samlingeils skola. 

I I 20,000. Direktioileii öfrer Ni.~dhje!pskas- Hartmansdorffska stipendiet (genom in- 
i l 
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samling 1863) kr. 1,000. Direktion öfver tiga enkor o. oförsörjda barn efter borgare 
Nya elementarskolan; understöd å t  medel- i Stockliolin. 
löse flitige larjungar. Helins donationsfond (Enkefru L. Helin 

Hays fond (Friherrinnan C. Hay 1859) 1815) kr. 3,000. Jakob ocli Joli. fattig- 
kr. 500. Ladugardslands förs. fattigviirds- v8rdsstyrelse; rantan skall lika fördelas 
styrelse; t i l l  Förbättrande af hjonens k - o ~ t ~ e m e l l a ~ i  de i Jakobs och Toh. firs. fattig- 
under sjnkdoni; rantan öfverlem~iad t i l l  hus iilt,agna hjon. 
Sabbatsbergs fattighusiiiriittning. 1 Hellmans fond (Assessor Hellnian) kr. 

Mebbes pensionsfond (Brukspatron A. 500. Ladugårdslands firs. fattigvkrdssty- 
Hehbe 1824) kr. 15,000. Direktionen öfver relse; t i l l  jiil och nj-"rsggfiia å t  fattighiis- 
Strandbergska likareinriittniiigen. Af Fin- hjonen; rantan öfverlemnacl till Sabbat,s- 
tan  utgå Lrligen 9 pensioner å 100 kr. till bergs fattighusinrattning. 
fattiga enkor eller oförsörjda tlöttrar efter Helmfeldtska stipendiefonden (Rilrsrådet 
ofriilse einbetsmiin. Baron Siriion Qniidel Helriifeldts enka $1. 

Hebbes donation (Kgl. Sekr. Ph. Hebbe H. von Yarr 1683) kr. 39,OCiV. Stockholnis 
1868) kr. 10,000. Storkyrkoförs. kyrkoråd; inagistrat och en af densamma utsedd di- 
iliverse andanial, baïnavard m. m. rektör; nnderstöd &t studerande vid Upsala 

Hebbes legat (Kommersefidet S. B. Hebbe universitet, fiiretridesvis till sliigteii; af rail- 
1792) lir. 750. Pastorn i Tyska firsaiilliri- torna skall iiiiderhållas filtniarskalk Helm- 
pi;; för fattiga. lfeldts graf i Storkyrkan. 

Hebbes stipendiefond (IL sekreteraren J. Hemmet fö,r frigifna qvinnor (Hertigiii- 
Ph. Hebbe 1852) kr. 3,000. 3Iusilralislia aka- nan Sofia af Ostergötland 1860) kr. 76,677. 
demien; till befränijande af organistbild- Sarskild direktion; a t t  tippratta från fan- 
ningen. gelset frigifna qvinnor; i hemmet vist,as 

Hebbes testamente (Rrnkspatr. A. Hebbe hiigst 12 qvinnor. 
1824) kr. 10,500. Tyska fiörsaml. fiirest.; o Hemmet för  vanvårdade Rickor (Karolina 
t i l l  meddellösa församlingsniedleininar, före- Astriim 1871). Under stiftarinnans inseeii- 
tridesvis barn. ide; vård, undervisning af h t t i g a  flickor. 

Hebbes testamente (ICorii~i~erseradet S. / He~nmarckska stipendiet (Professor11 J. 
B. Bebbe 1803) kr. 3,000. Tyska församl. Dorpat A. Bulrnerinccl 1874) kr. 3,000. Di- 
fiirest.; till husfattiga. rektionen öfver Nya elenientarskolan; un- 

Hedrens fond (Biskop J. J. HedrCn). derstöd %t en flitig liirjunge vid skolan. 
600. .Takol> ocli Joh. fors. kyrkorad; t i l l  Niertas stipendiefond (Fröknarna H. och 
böckeï %t medellöse Erjungar. A. Hierta 1873) kr. 6,009. ICarolinslra in- 

Hederhietms testamentsfond (Ramiilar- stitutets larare!zoll.; stipendier :it clvinnor, 
revisionsr~det G. O. Hederhielm 1797) kr. soin studera medicin. 
1,000. Jakobs ocli Johaniiis fattigrards- Lars Hiertas minne (Fru W. Hierta f. 
styrelse ; r;intaii skall huarje halfar utdelas Fröding 1877) kr. 411,775. Sarskild sty- 
t i l l  fattiga, fiödda inom Jakobs förs. (rolse; a t t  fritt och oberi~enile verka L r  de t  

Hedings fond (Nargareta Heding 1708) nienskliga frninitskridandet och detta liuf- 
kr. 862. Stockli :~ Förrrryiidarekarilmare; viidsakligen geiion1 a t t  franikalla och be- 
stipendier %t stiiderancle vid Upsala iini- fordra siidana vetenskal~lig;~ upptickter o. 
versitet. iippfiimingar, sociala fiirbattringar och fxi- 

Hedströms fond (Siilenfabrikör C'. Hecl- sinnade reformer, son1 liiinna blifva t i l l  
stram 1822) kr. 30,000. Katarina förs. fat- viilsignelse f'ör mensl~ligheten i allmänhet 
tigvårdsstyrelse; utdelning bland fattig- och sirskildt för Sveriges folk; stiftelsen 
hushjon; 73 kr. tilldelas arligen at  fiirsörj- u t g i f ~ e r  genoiii siirsliild redaktör skriftse- 
ningshjonen. rieriia '<Ur var tids forskning'(, "Lefnads- 

Hedströms pensionsfond (Pabïiliöï C. teckniiigar iifver utiniirkta personligheterc' 
Hedströin 1822) kr. 3,400. FGrnigndare- samt "Nibliotek för helsov5rdU. 
kaiiim.; pensioner å t  beliiifvande i Stoclih. Hillbergs stipendiefond (<<Oli;ind gifvare 

Hedströms testamente (Fabrikören C. 186á1,) kr. 1,000. Jakobs och Joli. kgrko- 
Hedström 1832) kr. 6,000. Direktionen öf- råd; understöd %t ineclellijsa liirjungar. 
ver Nödhjelpsltassan; rantan ar anslaven von Hiilebrands underst6dsfond (Friherr- 
till 4 pensioner a 75 lir. %t enkor o. oFir- iiiiian Ella von Hillebrand 1860) kr. 85,9.51. 
sörjda barn efter c i d e  tjenstemän vicl Serafiiiierlasarettets direktion; till fattiga, 
Stockholms juridiska verk. gamla och sjuka friintimiiler. 

Hedströms festamente (Siclenfabrikör C. W~chschilds pensionsfond (Lagn~an J. H. 
Hedströin 1832) kr. 3,000. Bernedlingskorn- Bocliscliild 1830) kr. 11,.116. Stockh:~ för- 
missionen; pensioner a 75 kr. iitga t i l l  fat- ir~iyn<lareItainiiiare; riintan ut& till tvenne 
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pensioner i 225 kr. å t  fattiga ogifta, öfver RI. Hmss '  forne lerjungar 1863) kr. 2,496. 
30 å r  gamla fruntimmer, hvilkas fäder till- Karolinska inst. liirarekoll.; stipendier å t  
Iiört Stockh. magistrat af literata lilassen. stiiderande vid Karolinska institutet. 

Holms legat (B. Holm) kr. 500. Pastor Hubnerska stipendiefonden (Kollega C. 
i Tyska församlingen; för fittiga. C;. Vidmark 1868) kr. 1,000. Jakobs allm. 

Holmbergs fond (ICryddkramhandl. E. laroverks rektor oc,h koll.; understöd %t 
Holmberg 1853) kr. 1,500. Adolf Fredriks medellösa lärjungar. 
förs. fattigvardsstgrelse. Hulphers fond (Handl. J. W. Hiilphers 

Dito Dito 1,500. Klara f6rs:s fattig- 1812) kr. 6,000. Klara förs:s fattigv.-stg- 
aårdsstyrelse. relse; af rantan ntgb 12 pensioner 30 

Dito Dito 1,500. Katarina f6rs:s fat- kr. t i l l  fattiga enkor ined eller utan barn 
tigvårdsstyrelsc. iiiom Klara församling. 

Dito Dito 1,500. Jakobs o. Joh. fiirs:s Hygrells stipendiefond(Genera1adjutanten 
fattigviirdsstyrelse. Hygrell och hans liustru 1833). Direkt. 

Dito Dito 1,500. blaria fiirs:s fattig- för Svea art.-reg. perisionskassa; premier å t  
vårdsstyrelse. fatt,iga skolbarn inon1 Svea art.-reg.; kapi- 

Dito Dito 1,500. I~adiigirdslands förs:s talet  ingår i soldat-barnhuskassan. 
fattigvKrc1sstyrelse; rarit,aii öfverlemnad Hiiggmanska fonden (Afanisell Hiigg- 
t i l l  Sabbatsbergs fattighusiiirittning. man 1870) kr. 3,000. Stockh. stads kon& 

Dito Dito 2,907. Kiingsholnis fiirs:~ storiuin; pension. 
fattigvårdsstyrelse. Handels donation (Professorn J. A. Jo- 

Dito Dito 1,500. St,orkyrko-f6rs:s fat-Isephson 1871) kr. 485. &%usikaliska Aka- 
tigvårdsst; rdnt.an anvandes, likasom för demien; för priinavista s&ng och harmonisk 
d e  föregiende 7 doiiationeri~u, t i l l  förölcan- kunskap; rantan lagd t i l l  kapitalet. 

ArmBeiis pensionskassa; pensioner Ut inili- isbergs pensionsfond (Presidenten i Svea 
tgrer, embeta- och tjenstemans i fattigdoin Hofrit t  C. E. Isberg 1856) kr. 41,735. Dir. 
efterlemnade hustrur och barn; företrades- öfver civilstat.ens pensionsiiiriittriing; pen- 
vis i t  fattiga enkor och döttrar efter rytt-  sioner Kt enkor eller ofiirsörjda döttrar, 
niastare, kaptener, löjtnantel och under- samt t i l l  uppfostringshjelp å t  soner efter 
löjtnanter. ledamöter af högsta donistoleri eller Svea 

Hults fond (Jurigfrn A .  L. Hult  1805) l hofritt. 
kr. 1,100. I laria f6rs:s kyrkorad; t i l l  fat- 1 Israelitiska fruntimmersförening. i Stock- 
tigas understöd, till obestiixndt antal. hoim, kr. 8,871. Sirskild styrelse; sjuk o. 

Hultgrens fond (Enkan A. B. Hiiltpren begrafningshjelp inom Israelit,isk församl. 
1866) kr. 500. L a d ~ g a r d s l ~ n d s  f6rs:s fdt- Israelitiska ynglingaföreningen (1819). 
tigvKrdsstyrelse; t i l l  styrelsens godtfiiinaiide. Siirskild styrelse; a t t  understödja till Stock- 

Hultqvists donation (Hofriittsrkdet C. J. holnis konimun hörande personer af mosaisk 
Lindenerona 1874) kr. 15,808. Tekniska, trosbekiinnelse, hvilka egna sig ?it veten- 
högskolans styrelse; stipendier å t  tekniska skapliga stndicr,åt slöjd ellerhandtverk; a t t  
Iiögskolans elever, bereda iitviig för :nedellösa judiska ban1 

Humbleska testamentsfonden (Eva Hnrnb- t i l l  erhallande af religions- och elementa,r- 
le f. Hollenius 1787) kr. 2,240. Förv. af undervisning m. m. 
de under f. d. Xg1. Ofre Borgrittens vKrd Jacobiska testamentsfonden (Teterinir- 
stalda medel; understöd a t  enkor och barn 1Rkaren L. Jaeobi 1869) kr. 12,959. Direkt. 
efter betjeilte r i d  Kgl. hofvet och vid U1- öfver Veteriniirinstitutet genom dess före- 
riksdals slott. ståndare; resestipendiuni It en ung veteri- 

Magnus H~iss' stipendiefond (Professor iiiirl$ka,re. 
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Sacobsons testamente (R'adinaii C. .Tscob- okänd, pseudonymen '(Amicus" genoin Prof. 
soii 1644) kr. 1,080: 50. Förinyndarekam- C. J. Eossander 1875) kr. 10,291. Karolin- 
maren; en pension & lir. 54: 37 utgår t i l l  ska institutets lararekollegiuin; stipendier 
en studerande yngling. å t  en eller tvb iiiige inan, soin vid institu- 

Jakobsons o. Mattsons fond (C. Jakobson tet  idka eller nyligen derstides afslutat 
och C. Iiattson 1644) lir. 1,087. Föriiiyn- sina i~icd. stiidier och adagalagt synnerlig 
darcliainrnareii; stipendier. flit jeinte intresse och falleilliet för kirurgi 

Jernkontorets tjenstemans ocli betienings och oftalmiatri. 
enke- och pupillkassa (Jernlioiltor. ijenstc- 
niiii 1813) kr. 156,071. Sarskild styrelse; 
pensioner %t Jerriltontorets tjensteiniiiis o. 
hetjcntes enkor och barn. 

F. d. Jernkramhandelssocietens pension- 
och begrafningskassa, lir. 3,000. Kassan 
öfverlemnacl t i l l  Borgcrslcapets (Jubhhiis o. 
Eilkeliiisiiiriittii. med 1,500 kr. t. hvardera. 

Josefinahemmet (Enkeclrottiiiiig Josefina 
1874) kr. 275,000. Siirskild styrelse; Iiein- 
inet ä r  för fattiga. af ltatolslra bekinneiscii. 

Klara förs. Kyrkokassa (IClara Iiyrl<a 
1812) kr. 290. Klara f. kyrltorad; till cle 
fattiga jultiden. 

Kleinsorgs testamente (Fru 31. E. ICleiii- 
sorg 1785) kr. 3,000. Tyska försaïnl. före- 
stkiidare; till obeiiiedlacle fliclrors i~ppfostrai~. 

Klerckska fonden (Slrriidclarei: Sr .  Klerck 
1)ch hans hustru 1883) kr. 5,000. ICungs- 
holins kyrkorhl:  a t t  bispringa fattiga inom 
fiirsaiiilingeii. 

Jubelfesistipendiet (genoin insaiiil. 1879) Knigges donationer (Enlicfru A.  $1. B. 
kr. 2,800. Direktionen öfver Xya eleiiieii- 1ir:igge) lir. 12,986. 1)ircktioneii öf~*er Nijcl- 
tarskolan; uiiderstöci á t  i!itiga liirjungar i hjelpskassaii. 
de t re  högsta klasserna eller bland de f. Kniggeska fonden (E11kc:i.u Kiiigge Atma 
(1. skolans lärjung:l;tr, soin aflax!:: oodkiirid RIaiia \-on B:ilthaznr 1822) kr. 25,000. Di- 
mogenhetsexanieii. rektioiien öfl-er Drottriinghilset; iiiiitan för- 

Jungblads testamente (Prosteii 1:. Jiing- delar i 10 pcnsioiier ;i 142 Ix. 50 öre t i l l  
blad 1832 och 1834) kr. 3,000. Direktion. ['i ccrlilig riöcl st,adda ogifta fruntimmer 
öfver Nödhjelpskassan; 2:iie pensioner i 75 eller enlior af iiiedelklasi.eiii', iiietL villior 
kr. utdelas grligeii. a t t  de iiro "kiincla a t t  vara af obefliickd 

Karelss fond (Kj-)-rkolierileii P. Karells vandel'<, iiiecl förctr&dcsriit,t fiir ogift:& sij- 
enka Cli. M. Hedendnhl 1849) lir. 9,923. Itailcle af iiiimnda cgeilskaper. 
Kyrkoherdarne i Jakob och Klara;  under- Kniperska pensionsinratiningen (Eiikefru 
stöd i t  aflidna prestrniiirs i fattigdoin va- C. ICniper f. Wittfotli 1780) lir. 98,685. 
rande barri. Sirsliilcl direktioii: uriclerstöd B t  fattiga och 

Karolinska Institutets reservfond (i):r A. %lderst,igna ogifta frniitiminer, företrädesvis 
F. Regnell 1883) kr. 20,000. Karolinska derii af borgerligt ståiicl; Hr 1880 utdelacles 
insti tutet;  rcintan skall ailr%iitlas t i l l  be- 4,750 kr. t i l l  99 personer. 
främjande af den inccliciiiska forsliniiigen f. d. Kolerafonden, kr. 802. Iilara fiirs. 
och dess tillgodogörande s i  riil för iiiider- fat,tigvardsstyrelse; till styrelseils godtfiii- 
visningen soiri för literatiireii. ilande. 

Katarina församlings donation (1514).. s. k. Kolerafonden (1834) lir. 3,000. Maria 
Katarina församl. kgrlior8~1; böcker i t  fat- förs. fattigrardsstprclse; för barii, hvilkas 
t iga skolbarn. föriildrar aflidit i koleraii. 

Kellners testamente (Fru D. Kclliler 1747) Kalerafond 1853 ars (flere stiftare 1853) 
kr. 571. Tyska församl. förestnndare; till kr. 3,000. Jlaria förs. kyrkoråd; t i l l  barn, 
fattiga barn. hvilkas föraldrar dött i kolera, eller nuinera 

Kihlströms testamentsfond (Slagtarcn J .  bt fattiga. 
(f. Kihlström 1830 och 1834) kr. 3,537. Kollektmedelskassan för  fattiga nattvards- 
.Jakobs och Joli. Fattigv5rclsstgrclse; rantan barn (insainladr af förs. genom kollekter) 
utdelas brligeii p i  stiftarens dödsdag den kr. 3,251. Storkyrkoförsanilingens Byrlio- 
12 Deceinber t i l l  fiirsarnl. fnttighiishjon. &d;  bekladnad %t fattiga nattvardsbarn. 

Kinmansons fond (KanimarrittsrBdet C. Konung Carl Johans donation (1815) kr. 
L. Kinmanson 1874) kr. 30,424. Akad. för 7,500. Direktionen öfver nödhjclpskassan; 
de fria lionst.; stipeiiclier t i l l  milare och räntan utgbr med pensioner h niiiist 30 kr. 
bildhuggare lifränta 800 lrr.; understöd till för br B t  behöfTitnde, soiil genoin en bättre 
konstniirer fb ej utgR, f6rr i n  suinnlan uppfost,ran blif~rit  urstålidsatte a t t  sig med 
iippgått t i l l  30,000 kr. gröfre arbete försijrja eller a t t  i fattighiis 

Kirkrings legat, kr. 250. Pastorn i tyska kunna intagas. 
försainlingen; för fattiga. Konung Oskar 1:s minne (Enkedrottning 

Kirurgiska stipendiefonden (Donation af Josephiila 1877) kr. 350,000. Särskild sty- 
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relse; asyl för obemedlade ogifta fruntim- kr. 2,362. Storkyrliofiirs:~ kyrkorid;  rantan 
mer af staiidslrlassen öfver 50 å r  gamla. tilldelas 2 utfattiga sangliggande fiirsa,ni- 

Konungens enskilda fond (1817) kr. 7,500 lingsmedleminar. 
( ir l igt  anslag). Dir. öfver arméeris pensions- Kronprins. Josefinas Pensionsinrattning 
kassa; pensioner å t  enkor och barn efter vid Konungens 2:a Lifgarde (stiftad 1823 
aflidna militarpersoner; pensioniirerna utses af officerskkren t i l l  hagkomst af Kronprin- 
af W. M. Konungeii. sens fijriuiilriing) kr. 110,000. Sarskild di- 

Konungens Hospital (Stockholms stads rektion; pensionering å t  underofficerare och 
borgersltap och magistrat 1796) kr. 299,500. rrianskap inom regementet. 
Särskild direktion; pensioner it afskedadt Kronprinsessan Lovisas Virdsanstalt f ö r  
manskap vid arméen: a) efter vissa i r s  tjenst sjuka barn (Ned. D:r P. Elmstedt m. fl. 
eller de, som blifvit skadade; b) fattiga ar- 1854) kr. 414,153. Siirskild direktion; vård 
betskarlar i Stockholin, soin blifvit vanföre ;if fattiga sjuka barn; brligen virdade om- 
och urstiiiidsatte a t t  begagna sig af ar-  kring 350 barn; vid polikliniken omkring 
betshusinrattniilgarna; c) andra fattiga, 2,000 fritt,. 
ly t ta  och lemlösa, som utan eget Grviil- Krutmeijers fond (1ianslirådinilanB.Krut- 
lancle blifvit vanföra samt ej kunnat inta- iiieijer 1854) kr. 8,000. Klara förs. kyrko- 
gas pi fattighus; Br 1880 utdelades 11,673 rad; understöd %t fattiga. 
kr. till 474 personer. Krutmeijers fond (Kans1irådiiinanB.Krut- 

Konungens Hospitals- och Medalj-fonder ineijer) lir. 2,832. Klara fors. kyrkoråd; t i l l  
(Hospitalsfondeii utgöres af: l) efter 1813 församl. fattighushjon. 
och 1814 Brans krig af enskilda persoilrr f. d. #ryddkrarnh.-societetens pensions- 
i riket gjorda sani~nanskott, 2) af diva- kassa (Kryddltrarnhandelssocieteten 1775) 
ranile kronprins Karl .Johan skiinlcte större kr. 119,502. Vårdarne af peilsionskassan; 
belopp, 3) af koniincrsert'det P. Filén done- pensioner och understöd. 
rade medel ; >Iedaljfoilden, stiftad af ironniig Kuhiauska arfvingarnes stipendiefond 
Karl XIV Johan). Siirsltild ilirclitioil; pen- I (~ !dv i~  och A .  ICuhlail samt Evelina Fa- 
sioner nt$ t i l l  i fattigdom stadda enkor lenius f. I iuhl i~n 1866) kr. 1,000. Musika- 
och ofirsiirjda barn cfter befiil, iindcr-/lis?ra Akaclcrnien fiir violiilspelniog, 
befal och civile tjensteiiiin vid aririi.en l Kuh!aus stipendiefond (Grosshandlaren C. 
och flottaii. / L .  Kuhlau 1860); kr. 1,000. Busikaliska 

Konungens MilitZr-l4ospitalsfond. Sar- akademien; fiir pianospelning. 
skild direktion; frBn niiniile fond utgá pen- Kumiings fond (IIarrisell G. Ch. ICumliilg) 
aioner t i l l  sanimanlagdt belopp af 9,000 kr. kr. 1,500; Storkyrkoförsaml. fattigvårds- 
t i l l  i fattigdom stadda enkor och oför- styrelse. 
sörjda barn efter befiil, underbefal och ci- Kgi. Hofkapellets pensionsinrattning (H. 
vile tjensterniiii vid arm6en och flottan. 31. Koiiungen genoin nåd. bref 1816) kr. 

Kgl. Göta Hofratts pensionsfond (Kgl. 307,478. Siirskild direktion; pensioner t i l l  
Maj:t och Göta Hofratt 1831) kr. 10,494. hoflrapellister, deras enkor och barn. 
Direlrt. öfver civilstatens pensioiisinr.; pen- Kgl. Hofstatens gratialkassa (Hofpredi- 
sioner at i fattigdon1 eftcrlemnade enkor kanterne J. G. Flodin och C. W. Strang 
och barn efter embets- och tjensteman inom 1788) kr. 67,740. Särskild direlction; inå- 
Göta Hofratt; pröfningsriitt tillkomrner nadtliga understöd till vid dödsfallet i hof- 
Kungl. &$:t. vcts tjenst varande betjcntes eukor och barn 

Kgl. Hofstatens Gratiallkassa. Siirskild under 18 års $lcler; årlig gåfva af Konungen 
direktion. 525 kr.; kollekt i slottskapellet cirka 400 kr. 

Kg!. Lifgardels tiil hast Pensionskassa Kg!. Teaterns arbetares och betjentes 
kr. 56,731. Siirsliild direktion. gjuk- och begrafningskassa (friherre F. 

Kg!. Svea Lifgardes Fattigkassa. Si r -  Akerhielni 1823) kr. 72,008. Kgl. Teaterns 
skild direktion. direktör och Icainererare; sjuk- och begraf- 

Konstförvandtskapets kassa (flera perso- ningsiljelp och understöd å t  kgl. teat,erns 
ner l754 och 1840) kr. 45,18.5. Siirskild arbetare och betjente. 
styrelse; understöd at arbetare vid bok- Kgl. Teaterns pensionskassa ltr. 510,519. 
tryckeri och stilgjuteri samt deras enkor Siirskild direktion; pensioner. 
och hustrur. Körners fond (J,andtbrukareii J. G. Kijrner 

Krafftiska skolan (I-lofinstrriinentinakarcn 1860) kr. 3,000. Naria Magdalena försam- 
N. P. Krafft 1807) kr. 62,156. Storkgrko- ling; rantan utdelas a t  G fat,tiga blinda 
förs. skolråd; fri undervisning t i l l  fattiga eller, om sbdana ej finnas, behiifvande bor- 
borgarebarn. gare eller deras enkor. 

Kreijs testamente (8ssessor F". Kreij 1827) I Ladous fond (Dorotliea Ladou 1748) kr. 
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500. Stockholins förmyndarekammare; sti- Vallerstads församling m. m. (Generalkon- 
pendier. sul J. Letterstedt 1560) kr. 27,000. %- 

Lagermans testamentsfond (Handlanden tenskapsakadernien; rantan anvandes till 
J. Lagerman 1780) kr. 2,565. Kungsholms preniier och anskaffande af böcker å t  skol- 
förs. kyrkoråd; till sángliggande fattiga barn, t i l l  uppköp af böcker för sockenbiblio- 
och foraldralösa inom församlingen. teket i Vallerstad samt t i l l  belöningar at 

Lagus fond (Doktorinnan C. U. Lagii folkskollZrare inorii Linköpings stift. 
1854) kr. 6,145. Stockholms stads konsi- Kapitadet till hiir omnimda fem Let- 
storium; undcrstöcl Kt fattiga fruntirrimer. tcrst,edtska fonderna %r fördeladt på, 3:ne 

Langs pensionsfond (Mamsell S. E. Lang fonder, niiiiligen: 1:o) 37,006 kr. sisom 
1840 och 1543) kr. 9,263. Direkt. öfrer reservfond: Denna reservfond ökas med år-  
Civilstatens pensionsinriittn.; pensioner å t  ligen tillagd ränta p i  ranta efter 4 pro- 
4 ogifta fruntimmer eller enkor i torftiga cent, tills den iippgHr till 500,000 kr. 2:o) 
omstandigheter. 160,834 kr. sisom besparingsfond: denna 

Leijonhufvuds fond (Kapten friherre 9. besparingsfond iikas genoni arligen tillagd 
Leijonhiifrucl 1831) kr. 1,200. Adolf Tre- r i n t a  p% ranta efter 4 procent, tills den 
driks fiirs. fattigviirdsst>-relse: till nöd- uppfir till 5,000,000 kr. 3:o) r\t,crstoden i stalda likar inom Pirsamlingen. 314,695 kr. utgör den disponibla fonden, 

Leijonhufvuds fond (Kapten frihcrrc A. hrilken icke far t i l l  kapitalet förininskas. 
Le i jonh i~ f~nd  1841) kr. 300. Adolf Fredriks hetterstedtska resestipendiet (General- 
förs.fattigv%rdsstyrelse; till sjuka och ganila konsul J. Letterstedt 1860) kr. 90,000. Ve- 
på, fattighus den 7 Jan. o. 11 Aug. tenskaps-akademieii; stipendium å t  nigon 

Lejas valgörenhetsstiftelse för Jakobs och svensk nian med goda musikaliska egen- 
Johannis fijrsaml. fattige (Kejserlig hof- skaper och iitmirlrta insigter i en eller 
optikus Benjamin Leja 1564) kr. 20,000. flera vetenskaper, för a t t  sätta hononi i 
Särskild styrelse uied kyrkoherden i Jakob tillfille att, t i l l  firliofran af sina insigter, 
såsom ordförande; dels bespisning under företaga resor i frimmande l inder;  stipen- 1 

julhelgen af inorii Jakobs och Johannis förs. diat nia tillhöra hvilken sanihiillsklass som 
boende fattiga, dels t i l l  beltlädnad af fat- helst, men får icke x-ara yngre iii 25 och 
tiga skolbarn, dels slutligen t i l l  kontant icke aldre än 40 år. 
understöd till sådana behöfvande, som icke Lettstróms fond (Fat,tiglakarel~ G. A. 
iiro i nagon välgörenhetsinrittning intagna. Iiettström 1543) kr. 3,000. Katarina förs. ' 

Letterstedts fond (Generalkonsnl J. Let- fattigv%r(lsst.yrelse: ökacl 6ost B t  fattighus- 
tersteclt 1560) kr. 18,000. Vetenskaps-aka- hjonen. 
deniien; riintan anslis t i l l  et,t pris för ut-  Levins donation (rice Presidenteii C. A. 
mirkte författare och vigt,iga iipptiickter. Levin jenite arfvingar 1849) kr. 5,045. Di- 

Letterstedts fond (Generalkoiisnl J .  Let- rekt,ionen öfver nödhjelpskassan; af riinte- 1 terstedt 1860) kr. 18,000. Vetenskaps-aka- medlen u t g i  3:ne pensioner A 75 kr., ocIi I 

demien; af rFntan utag 400 kr. irligen ega testators sliigtiiigar dertill företrades- i 
för öfversittningar p2 svenska spraket af rat,t. i 
något fört,riffligt utliindslit arbete inom Levins fond (Fabrikören J. P. Iievin och 1 
literaturens, industriens eller retenskapens hans hustru 1856) kr. 1,500. Maria fijrs. 
område, eller af nagon siirilcles utmarkt skol&d: t i l l  hekladnad i t  sidana fattiga 
undervisningsbok f i r  iingdoin; &testaende barn, soni i brist deraf ej r;unna bevista 1 
rentebeloppet tilliiqges kapitalet, tilldess skolan. 
de t  uppni t t  50,000 'kr., dk den således iippr Levins stipendiefond (Grossliaiidl. Jolin 
nådda fonden skall beiliimrias "Letterstedt- Ler-iii 187'2) lir. 10,000. Nosaiska fiirsaml. 
ska  sligt-stipencliet". förestandare; f. n. lifstidsriinta; sedan sa- 

Letterstedts fond (Generalkoiisul J. Let-'soin stipendium i t  n8gon fattig sttid-erande 
teri tedt 1860) kr. '> 000. Vetenskaps-aksde- ~ l i n y .  tillhörande n~os:iiskr försan~l. 
mien; r in t :~u u t g r  i och fijr särslril,iti. Lieberdts fond (Sejlare%lcicrmannen .T. F. i 

maktpåliggande vetcnskap!i~a undersöknin- Lieberdt 1832) kr. 2,587. Styrelsen icf~er 1 
gar  samt afven t i l l  andrah&ndam%l, bero- Sabbatsbergs f i~ t t ighus in r2 t tn i~ ; r in tan  nt -  
ende detta p% vetenskaps-a!radcrriien. delas at 2 sjnkhusct intagna, personer a,f 

Letterstedts fond (Gcneralkonsnl .I. Lct- tysk nationalitet. 
terstedt 1860) kr. 18,000. Tetenskaps-ska- Liehei3dts fond (Sejiarealderinanrien 3.  F'. 
demien; till inrittande af siingsr för nöd- Lieberdt och hans hustrii A. S. Weber 1832) 

främmande land. stvrelse; t i l l  p% fattighus intagna, hilfterr 
Letterstedtska fonden till förmin för / 2$ Jnni, hilften 24 Dec. 

! 
lidande sjuka resande, företridesris f&n kr. 4,515. Adolf Fredriks förs. fattigvårds- i 



sjukkassor och dermed 

Lieberdts fond (Sejlareålderniannen J. F. 
Lieberdt och hans hustru A. S. Weber 1832) 
kr. 4,925. Direktionen öfver Drottninghu- 
set; till gåfvor vid midsommar och jul at  
de P$ Drottninghuset intagna Personer. 

Lieberdts fond (Sejlareåldermannen J. F. 
Lieberdt och hans hustru A. S. Reber 1832) 
kr. Direktionen öfver borgerskapets 
enkhus; handpenningar at enkhuset in- 
tagna hjon. 

Lieberdts fond (Sejlareåldermannen J. F. 
Lieberat och hans hustru A. s. Weber 1832) 
kr. 5,028. Klara förs. fattigv%rdsstyrelse; 

af rantan till fattighjonen, till ka- 
pitalet. 

Lieberdts fond (Sejlareåldermannen J. F. 
Lieberdt och hans hnstru A. S. Weber 1832) 
kr. 1,500. Tyska församl. föreståndare; till 
Tyska skolan. 

Lieberdtska fonden (Sejlareåldermannen 
J. F. Lieberdt och hans hustru A. S. Weber 
1832) kr. 2,250. Coldinuorden; understöd 
ht son af medellös Coldinuordcnsbroder eller 
annan medellös. 

Lifgardets till hast pensionskassa (gåfyor 
och tillskott af officerare 1851) kr. 69,750. 
Sarskild direktion; pension till afskedadt 
befil och manskap, 

Lilla Johns premium (Anonym 1877) kr. 
600. Vederbörande laroverkskollegium; pre- 
mier å t  en eller två obemedlade flitige och 
ordentlige gossar i nLgon af klasserna 2-5. 

Jenny hinds stipendiefond (Fru Jenny 
Lind-Goldschmidt 1876) kr. 50,854. Akad. 
f. d. f. konsterna; resestipendium; understöd 
får ej utgå förr än årliga rantan uppgatt 
till 3,000 kr. 

Jenn Linds stipendiefond (fru Jenny 
Lind-doldschmidt 1876) kr. 50,793. Musi- 
kaliska Akademien; blifvande resestipen- 
dium; rantan lagd till kapitalet. 

Lindbergs fond (Tradgkrdsinästareenkan 
Lindberg 1859) kr. 200. Adolf Fredriks 
förs. kyrkoråd; till kläder &t fattiga barn 
inom församlingen. 

Lindbladska stipendiefonden kr. 780. Sti- 
pendier å t  skolungdom. 

Lindblads testamentsfond (Lifmedikus C. 
-4. Lindblad 1822) kr. 2,025. Kungsholnis 
förs. kyrkoråd; till enkor efter ståndsper- 
soner eller borgare; företrädesvis å t  slag- 
tingar. 

Lindbomska belöningen (Bergmastaren G. 
A. Lindbom 1814) kr. 4,136. Vetenskaps- 
akademien; rantan användes arligen till 1 
a 2 guldmedal'er, som tilldelas den, utom 
eller inom akademien, som ingifier någon 
afhandling med nya och vigtiga upptickter 
iiti kemiska eller fysiska uetenskaperna. 

Lindgrens donation (Emil Ch. Lindgren 
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1866) kr. 1,000. Skolrådet i Jakobs ock 
Johannis forsaml.; till 6 st. af folkskolans 
flickor vid julen. 

Lindgrens fond (Direktör Lindgren 1802) 
kr. 300. Klara försarnl. fattigvårdsstyrelse; 
&fva till enka med flesta barn. 

Lidgrens fond (Direktör Lindgren 1802) 
kr. 500. Klara församl. fattigvårdsstyrelse; 
gåfva till fattighjonen. 

Lindgrens fond kr. 500. Klara förs. fattig- 
vårdsstyr.; till middagsmaltid å t  styrelsen. 

Lindgrenska Trasskolan (Skolläraren J. 
O. Lindgren 1870) kr. 50,000. Sarskild 
styrelse; a t t  uppfostra vanartiga gossar om 
8 A 16 %r tillhörande Stockholms samhalle. 

Lindstens stipendiefond (subskribenter 
1879) kr. 1,050. Ladugårdslands förs. kyrko- 
råd; till understöd åt  1 eller 2:rie larjungar 
vid Ladugardslands allm. laroverk. 

Lindströms stipendiefond (Grosshandlaren 
E. E. Lindström 1864) kr. 1,500. Musiks- 
liska Akademien; for violin- och rioloncell- 
spelning. 

Ljungbergs stipendiefond (Fältläkaren N. 
J. Ljungberg 1866) kr. 36,034. Karolinska 
institutets lirarekollegium; resestipendium 
för Med. Doktorer. 

Ljungcrantzska testamentsfonden(Tobaks- 
handlaren P. Ljungcrantz 1875) kr. 79,228. 
Allminna Barnhusinrattningen; inlösning 2 
barnhuset af fattiga barn tillhörande Stock- 
holms kommun. 

Ljungcrantz testamente (Tobakshandlaren 
P. Ljungcrantz 1873) kr. 4,000. Bemed- 
lingskon~missionen; pensioner å t  minut- 
handlareenkor och deras döttrar. 

Ljunglöfs fond (Tobaksfabriköreu J. F. 
Ljunglöf) kr. 1,500. Adolf Fredriks fiirs. 
fattigvårdsstyrelse; till fattiga skolbarns 
beklädnad. 

Lohes legat (1758) kr. 1,500. Pastor i 
Tyska församl.; för fattiga. 

Lohes testamente (A. Lohe 1759) kr. 1,000. 
Tyska forsanil. förestandare; till Tyska 
skolan. 

Lundals testamente (Mamsell C. J. Lun- 
dal 1824) kr. 1,500. Direktionen öfver 
nödhjelpskassan; pensioner a t  2 enkor eller 
ofijrsörjda döttrar efter aflidna prester i 
St,ockholm. 

Lundbergska fonden (Kyrkoherden J. G. 
Lundberg 1878) kr. 4,119. Dir. öfver Sthms 
stads undervisningsverk; till stipendier. 

Lundbergska stipendiefonden (Kyrkoher- 
den J. G. Lundberg 1878) kr. 2,000. Ja-  
kobs alimlinna liiroverks rektor och koll.; 
understöd %t medellösa lärjungar. 

Lundblads donation (C. Christina Lund- 
blad 1865) kr. 1,000. Jakobs och Johannis 
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kyrkoråd; understöd t i l l  2:ne nattvards- flickebarn undervisning, vård och iippfo- 
barn, en gosse och en flicka. straii i öfrigt; för de flesta å anstalten vår- 

Lundblads fond (Hofslagaren J. Liindblacl dade barn erlägges årligen en afgift, i ine- 
1843) kr. 343. Klara förs. fattigvirdssty- delta1 utgörande 156: 69 för hvarje betalai~ile. 
relse; gåfva t i l l  familj med barn. P. H. Malmstens fond (Prof. P. H. Malm- 

Lundgrens fond (Kammarjunkaren C. von sten 1876) kr. 5,053. Karolinska inst. la- 
Köhler och hans hustru 1857 och 1867) kr. rarekoll.; stipendier å t  yid institutet ny- 7,500. Adolf Fredriks förs. fattigvirds- blifne licentiater. 
styrelse; fyra pensioner &t fattiga enkor ej Marins testamentsfond (Grosshandla F. under 60 år, foretridesvis å t  dem, h:::;; Ila,ln 1805) 20,000. bIosaiska m i n  tillhört tjensteiiiannaklassen, 
pensionären dött. föreståndare; rantan t. v. t i l l  en bestairid 

Lundgrens, Egron, prismedel (uppkomna person; sedan disponeras den af försam- 
genom inkomsten för utstillning af Egron lingen' 
Lundgrens arbeten 1876) kr. 2,500. Akad. Maria församling (besparaclc inedel, UPP- 
f. d. f. konst.; guldmedalj $t  aqvarellmålare. koinna genoin behallning af rantor 1867 

Lunns testamente (Perukmakaredottern och 1868) kr. 1,650. Afaria fiirs. fattig- 
R. M. Lunn 1840) kr. 1,840. Bemedlings- vh(ls"stgrelse- 
kommission; pension å t  2:ne fattiga och 40- Marii testamente (Enkefru ,l. Marius, f. 
i r i ga  borgaredöttrar. Roopnian 1846 och 1848) kr. 74,196. För- 

Lykttandarnes sjuk- och begrafningskassa myiidareka~ninaren; pensioner A 75 kr. it 
(Delegarne 1868) kr. 4,489. Sarskild sty- behöfvancle ogifta friintimrner inom Sthni, 
relse; sjuk- och begrafningshjelp; arligt hvilka uppnatt 50 brs alder. 
bidrag från gasbolaget 500 .kr. Marklinska fonden (Enkefru C. E. 31arl.:- 

Läkare-nödhjelpsfonden (Atskilliga sven- lin 1851) kr. 4,921. Dir. iifver Svea art.- 
ske liikare 1855) kr. 21,266. Svenska La- ren. pensionskassa: unclerstiid It officers- 
karesallskapet; understöd å t  i behof varande enkor eller döttrar. 
svenske läkare, (leras enkor och barn; fon- Maskinistföreningens kassa kr. 17,000. 
den iippkoni geilom upplösning af en pen- Föreningens styrelse. 
sionsinrättiiing för svenska liikare, hvarvid Maskinistforeningens nödhjelpskassa kr. 
af någon delegare fijrbeli&ll gjordes 0111 fiir- 12,000. E'örcningens styrelse. 
niånsratt för deras efterlefyande. Mazbrs fond (Grosshandlanden J. Mazér 

Langmans donationsfond (Bruksegaren E. 1846) kr. 6,000. Mnsikaliska Akademien; 
J. TJ&ngman 1859) kr. 1,064,003. Statskon- till iippeh%llande af e t t  qvartettsiillskap. 
torct; allitlannyttiga iindamH1; får sinnii icke Meijers donation (Ofvedirekt. G. BIeijer 
vidröras. 1775) kr. 120,000 (fastighet). Akad. fiir de 

Lärarnes vid elementarlaroverken enke- fria ltoristerna; till akademieas inrattning 
och pupillkassa (Kgl. Regl. 11 Okt. 1878) och beliof. 
kr. 580,407. Sirskild direktion; peilsione- Meijerbergs fond (E'olksf~oleinspektören 
rande af enkor och barn efter larare vicl C. J. Meijerlierg 1875) kr. 100. Adolf Fre- 
cle allminna eleiiieiitarlirolreïIren, folliskole- driks förs. skolråd; t i l l  församlingens ar- 
liirare- och folkskolelararini~eseiniiiarierna, betsskola för gossar. 
högre lararinnese~ninariet, tekniska elemcn- Metzgers testamente (Grosshandlaren F. 
tarskolorna, Chalinersska slöjdskolan i Gö- Metzger 1850) kr. 3,500. Storkyrkofiirs. 
teborg samt vissa pedagogier; skylcligliet kyrkorid; afkastningen disponeras af förs. 
a t t  vara delegare i kassan &ligger hvar och pastor för tillfalliga iinderstöd. 
en, soni efter reglementets iitfardande blif- Meuniers fond (Mams. S. &I. Meiinier 1840) 
vit  rektor eller ord. Zniiies- eller öfnings- kr. 3,000. "Klara firs:s fattigvårdsstyrelse; 
larare vid de alliii. laroveriren och senii- pensioner :tt 2:ne fattiga gummor. 
narierna samt förestanclare eller lektor vid Meyerssons pensionsfond (Grosshandlaren 
de tekniska laroverken. Lesser Neyersson 1860) kr. 22,945. Mos. 

Löwens fond (Presid. Frih. J. von1,ömeii förs. föreståndare; pensioner B t  lärare, la- 
1774) kr. 3,333. Klara förs. kyrkoråcl; r h -  rarinnor m. fl., anstilde hos mosaiska förs., 
tan fördelas, ena halften mellan 12 och an- samt deras enlior och barn. 
dra hiilften niellan 20 inom fiirsamlingen Michaelssons donation (Koii.;iil G. NZicha- 
boende fattige. clsson 1865) Irr. 20,000. Nosaiska församl. 

Malmqvistska barnuppfostringsanstalten förestindarc; rantan anvandes cfter före- 
i Stockholm (Klockaren J. P. lfalniqvist ståndarnes basta öfvertygelse. 
ocli hans liustrii 1861) kr. 40,559. Särskild Michaelssonska fonden (Fabr. J. Michaëls- 
styrelse; a t t  lenina fattiga och viirnlösa son 1860) kr. 15,000. llirektionen öfver 
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Fabriksfattigkassan; understöd till fabriks- l rantan tilldelas 3:ne sjuka, församl. till- 
arbetare; lifranta. hörande, enkor. 

Joh. MichaGlssons donation (Fabriksidk. Nathans (H. J. *athan 1826) kr- 
~ ~ h .  ~ ~ i ~ h ~ ~ l ~ ~ ~ ~  1866) kr. 5,116. ~ ~ k ~ i ~ k ~  13,094. Mosaiska förs:s föreständare; halfva 
högskolans styre,se; stipendier at tekniska rantan till vissa personer, andra halften 
högskolans elever. till undervisning åt fattiga judiska barn. 

Netherwoods fond (Bankokonimissarien Michaelssons fond (Grosshandlaren Aug. V Nethcrwood 1867) kr. 200. ~ ~ ~ i ~ f . ~ ~ ~ : ~  
3Iichaelsson 1871) kr. 3,012. 3Iusikalislra skolrad; till upprniintran at ett fattigt Akademien; till iippehållande af ett qvar- skolbarn, tettsiillskap. Netherwoods stipendiefond (Eankokom- 

Michaelssons testamente (Grossbancllaren niissarien V, ~ ~ t h ~ ~ ~ o o d  1867) kr. 200. 
lfichaelsson 1825) kr. 500. St,orkyrkoförs. Musikiiliska Akademien; för violin- o, vio- 
kyrkoråd; afkastningen disponeras af förs. lonsellspelriing, 
pastor för tillfälliga tinderstöd. Neuströmska testamentsfonden (Komrni- .~ ...-- . 

~inuthandelsförénin~ens pensionskassa nister S. Ncuström 1821) kr. 750. Katarina 
(flera ininutliandlarc 1574) kr. 34,332. Siir- försaiiilings fattigv%rdsstyrelse; till fattig- 
skild styrelse; pensioner ocli linderstöd. husets underhållande. 

Murbecks uppfostringsinrättning för fat- Nissen-Salomanns stipendiefond (81usikus 
tiga flickor (Prestmannen Per Murbecli Sigfr. Saloinann 1880) kr. 10,000. Musika- 
1747) kr. 304,570. Sirskild direktion; a t t  liska Akadeiuien; för t~nderstöd i t  en kon- 
till tjenarinnor uppfostra fattiga flickor, servatorieele17. 
samt utdelning af pensioner; styrelseii ger Piorbergs fond (Jungfru A. 11. Norberg 
irliga frivilliga bidrag rnen clelaktighct 1864) kr. 1,500. %ria förs:s kyrkoräd; ti l l  
%r deraf ej beroende. hederliga fattiga fruntimmer inom förs:n. 

Musikpersonalens enskilda kassa (Xusik- Nordenstolpes fond (Kammarridet T. 
personalen vid Svea art.-reg:te 1875) kr. Sordeiistolpe 1815) kr. 900. AdolfFredriks 
6,100. Direkt. för Svea art.-reg. pensions- förs:s fattigv.-styrelse; till blinda pk fat- 
kassa; begrafningshjelp tilldelegarnessterb- tighuset, eljest sjuke och siingliggande. 
hus samt tillfalligt unde;stöd &t clelegare, Nordfors fond (Ofverstinnan W. Rord- 
som från regementet afgar. fors 1842) kr. 500. Klara förs:s Iiyrkoräd; 

Mullers testamente (Kommerscridet J. C. understöd åt  fattiga. 
Muller 1532) kr. 7,500. Tyska firsaml. före- Nordfors testamente (Öfverstinnaii W. 
stbndare; till fatttiga. Nordfors 1838) kr. 1,000. Förrnyndarekani- 

Möllers fond (Kainereraren J. &Iöller maren; till en behöfvande militirenka. 
1796) kr. 1,667. Maria förs. kyrkoråd; Nordlanders testamente (Stadsniajoren E. 
rantan tillfaller för lifstiden 3:ne enlior Nordlander 1842), kr. 75000: Direktionen 
efter civila einbets- och tjenstemiin. öfver Nödhjelpskassan; pensioner A 150 kr. 

Möllers fond (Brukspatron J. Ph. Möller å,t 20 enkor eller döttrar efter borgare i 
1831) kr. 520. Kungsholins förs. fattig- Stockholin, samt 5 enkor eller döttrar efter 
vårdsstyrelse; till fattighushjonen. civilc enibetsinin vid hufvudstadens verk. 

Möllers fond (Brukspatronen S. b1öller) Nordströms testamente (Enkefrii E. M. 
kr. 1,308. Kungsholnis förs. fattigvirds- Kordström) kr. 2,000. Klara, f0rs.s fattig- 
styrelse; till fattiga barns uppfostran ocli vårdsstyrelse; rintan delas i 2:ne pensioner 
vara. till förinån för 2 ogifta handtverksmiistares 

Möllers stipendiefond (Kamereraren J. döttrar inorn församlingen, a t t  utgå eft,er 
Xtöller 1798) kr. 2,200. Förniyndare1ian1- enkans död. 
maren; till 2:ne studerande vid Upsala Norens donation (Kamrer J. Norkn 1837) 
universitet. kr. 1,500. Jakobs ocli Joh. förs:s kyrkoråd: 

Möllersvards fond (Generalmajoren C. H. understöd vid julen til l  högst 4 iiiomJoh. 
Möllersvard 1871) kr. 3,715. Svea gardes förs. boende enkor eller v&rnlijsa barn. 
regementskassas direktion; understöd åt Noréens fond (Kansliridet J. E. Norben. 
gardister, som ej iiro pensionsberittigade 1811) lrr. 939. Kungsholins förs:s fattig- 
från drottningens hospital. vårdsstyrelse; till utdelii. efter godtfinnande. 

Möllersvirds fond (Genoni sainrnanskott Norenska fonden (Enkefru L. F. Norbn 
till minne af Generalniaior C. H. Maller- 1850) kr. 17.700. Förniyildwrckamrnaren; 
svard 1862) kr. 2,722. Direktionen öfverlpension ät  fattiga enkor iller ogifta frun- 
Drottningens Hospital. itimmer i Stockholm. 

Mörners fond (Fröken Ulrika Mörner Norbens pensionsfond (ICanslirådet J. E. 
1810) kr. 1,500. Klara församl. kyrkoråd; Norben 1803 och 1811) kr. 52,500. Jakobs 
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och Joh. försarriliilgars fat~t~igvårdsstyrelse; Klara fattigrLrdsstyrelse; peiisioii till en 
pensioner från 12 til l  24 kr. utdelas ti l l  iirbar flicka. 
behöfvande enkor och döttrar efter tjenste- Okänd (En okänd gifvares donationsfond 
man af ciril-, militär- samt borgarestp~ndet. 1855) kr. 3,000. Jakobs och Joh. fattig- 

Norbenska testamentsfonden (Kanslirådet vårdsstyrelse; til! underhåll af fattiga och 
J. E. Iioréen 1811) kr. 18,743. Statskont.; vank~~tade  barn 1noln församlingen. 
nnderhåll af elever vid Kgl. I<rigsskolan. Okänd (Gafva af en okand 1796) kr. 192. 

Normans testamentsfond Maria fiirs. fattigvardsstj-relse; inköp åt 
B. M. Norinan 1829) kr, Jakobs o. fattighushjonen af "Anidts paradislustgård. 
Joh. fattigv.-styrelse; rantan utdelas årli- Okänd (Okänd gifvare 1504) kr. 150. Ka- 
gen pa stiftarinnans dödsdag den 8 Maj tarina förs. fattigvårdsstyrelse; till fattig- 
till förs. fattighushjon. hjon. Okänd (stiftad af en okand 1829) kr 500. 

Norstedtsfond (BoktryckarenC. Norstedt) Katarina förs. i folkskolal,. 
kr. 10,000. Storkyrkoförs. fattigv.-styrelse. okänd ( A ~ ~ ~ ~  vara grossh. pomeresche 

Norstedts fond (Mamsell S. L. Norstedt 1826) kr. 2,196. Kungsholms förs. fattig- 
1878) kr. 5,416. Stork~~rkoförs. kyrkoråd; rårdsstyrelse; till fattiga och viirnlösa barns 
diverse andamål, barnhieln in. m. 1 uanfostran och vård. 

L L 

Nya ~ ~ ~ r v ä ~ s a k t i e b o l ~ ~ ~ t s  personals un- Okänd ("En okänd viilgörares gåfva", i 

derstödsfond, kr. 1,318. donerad under kyrkoherden Lehnbergs tid) I 

Nymarkska fonden (Rektor J.  Nyinark kr. 4,600. Kungsholins förs. kyrkorad; till 
1762) kr. 100. Rektor och kollegium vid skolans basta; materialier till skolbarns be- 
Södra latinläroverket; understöd ht fattiga klädnad uppköpas; beklidnaderna tillverkas 
gossar i Xaria skola. af folkskolebarn och utdelas vid examina. 

Nyströms fond (Riistmiistaren C. Nyström Okänd (180.5) kr. 200. Adolf Fredriks 
1817) lrr. 7,500. ICatrtrina förs:s fattigv.- förs:s fattig-.-styrelse. Till sjuke o. sang- 
styrelse; utdelning t a l  fattighjon. liggande på fattighuset. 

Nyströms fond (Brukspatron C. M. Xy- Okänd (A---n Hj. 1873) kr. 1,000. Adolf 
ströni) kr. 16,662. stork yr ko förs:^ enskilda Fredriks förs:s fattigv.-styrelse; rantan ut- 
fattigvårdsstyrelse; riintan utdelas tillförs. delas den 22 Naj till en inom förs:n boen- 
sängliggande fattige. de fattig för gudsfruktan och hedrande 

Nyströms testamente (Grosshandl. C. M. vandel kiiiid familj, der en af makarna ar 
Ngströni 1790) kr. 37,500. Beinedlingskom- död, ej sjuk. 
mission; rantan användes till bekliclnad åt  Okänd kr. 1,500. Naria Magdalena förs:s 
fångar å gildstugan och hakteiia i Stockh.; skolråd. 1 
år 1880 lemnades 3,000 ltr. t i l l  Oscar-Jose- Okänd kr. 1,500. Diakoniss-sallskapets , 
fina föreningen, dels till ett eilskildt hein förvaltn. utskott. 
för frigifna fångar, dels till fingelsepredik. Okänd gifvares testamente (1854) kr. 600. 

Nödhjelpskassan i Stockholm (Itrosten Storkyrkoförs. kyrkoråd; afkastningen dis- 
P. Norman i Osmo och ltyrkoherd. Ahman poneras af förs. pastor för tillfalliga un- 
m. fl. 1768) kr. 427,602. Nödhjelpskassa- derstöd. 
direktionen; utdelande af understöd till i Operakörens enskilda kassa (Kapellmi- 
Stockh. boende fruntirniner tillhörande staren C. Nordqvist 1876) kr. 1,500. Sär- 
Pauvres Honteux; i r  1880 utdelades 20,190 skildstyre1se;begrafningshjelp-, nöd-, hjelp- 
kr. till 318 personer. och låneinrattning. 

Oficersk8rens pensionsförenings kassa Oszengii fond (Kanlmarrittsrådinnan B. 
(Officerskåren vid Svea art.-reg. 1850) Irr. Ch. Oszengius 1853) kr. 3,000. Katarina 
71,027. Dir. för Svea art. reg. pensions- förs. fattigvirdsstyrelse; pensioner å t  3:nc 
kassa; pensionering af f. d. officerare vid fattiga fruntimmer. 
Svea art.-reg. von der Ostenska fonden (Fabrilrörsen- 

Okänd (1865) kr. 200. Adolf Fredriks kan II. C. von der Osten 1834) kr. 8,000. 
förs:s fattigv.-styrelse; till fattiga skolbarns Direktionen öfver fabriksfattigkassan; å t  

l beklädnad. döttrar eller enkor i fabrikssocieteten. 1 

Okänd (ett anonymt testamente 1812) kr. Otterska fonden (Enkefrii M. L. Otter f. 1 

1,500. Bemedlingskoininissionen; pension Edman 1861) kr. 22,000. stork yr ko förs:^ i 

till en fattig borgarc. kyrkorad; 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. kr. 14,342. Tekniska högskolans styrelse; 

Okänd (En iirlig nians fond 1782) kr. 450. stipendier å t  Tekniska högskolans elever. 
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" l pip& dbnation (~ofintendenten T. M. 
Paulis testamente (Grosshandlaren Nic. Piper 1820) kr. 12,782. Akad. f. d. f. konst.; 

Pauli 1781) kr. 20.000. Direktionen Ofver till anvandande af akademien. 
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P-s donationsfond (1865) kr 500. Ja-  
kobs och Johannisfattigvårdsstyrelse; rän- 
tan till de fattiga inom fiirsaml. 

P a t e r s h  fond (Grossh. W. G. Pa te r sh  
1864) kr. 137,000. Direktionen förBorger- 
skapets Enkhus; räntan utgår i pensioner 
L 50 kr. pr j r  t i l l  enkor och döttrar efter 
borgare i Stockholnl. 

Patriotiska sällskapet, Kungl. (Presiden- 
ten i Kommersekollegium E. Carleson 1772) 
kr. 120,833. Sällskapets förvaltningsut- 
skott; a t t  befrinija näringarnes uppkomst 
och genom belöningar för beröniliga ger- 
ningar och förslag m. 111. upprnoutra na- 
tionalidoghetens tillviixt. 

Paulis fond (Handlanden S Pauli) kr. 
300. Storkvrkoförsaml. enskilda fattir- 

tersson 1878). Ladugårdsl. förs. kyrkorau, 
till premier å t  barn i Djurgårdsskolan. 

Pfeils testamente (Revisor J. E. Pfeil 
1797) kr. 1,000. Storkyrkoförs. kyrkoråd; 
penGonsutdelning. 

Phili senska testamentsfonden (Grossh. 
H. T. $liilips8n och hans hustru född Moll 
1811). Särskild direktion; skolinrättning; 
eger fi~stigheten Adolf Fredriks torg 1. 

Pihlgrens fond (81ainsell U. E. Pihl- 
gren 1513) kr. 1,500. Klara fattigvårds- 
styrelse; pensioner till 2:ne dygdiga flickor. 

Pihlmanska testamentsfonden (Enkefrii 
W. Pililman 1779) kr. 9,036. Maria förs. 
kyrkoråd; till pensioner %t 4 enkor. 

Pinchards fond (Grosshandidren A. Pin- 
chard) kr. 1.000. Storlrvrlro församl. skolråd. 

' Borgerskapets  inkh hus; räntan utdelas till 
I hufvudstaitens fattiga borgares och fabri- 
1 körers enkor, afvensom orkeslöse, sjuke o. 
i behöfvande horgare och fabrikörer i Stockh. 
i Pauliska donationsfonden (Enkefru Ch. 

Pauli 1789) jemte egend. n:o 24 Svartman- 
gatan kr. 130,000. Särskild direktion; pen- 
sioner & 50 kr. utdelas ti l l  114 enkor, som 
fyllt 38 kr, och hvilkas inin varit prester 
eller borgare, samt & 25 kr. till 74 fader- och 
moderlösa flickor under 16 år samt af akta 

i börd. 
Pauliska fonden (Grosshandlaren och Fa- 

brikören Chr. Psuli 1807) kr. 2,559. Di- 
rektionen öfver Fabriksfat,t,igkassan; under- 
stöd til l  arbetare vid yllefabrikerna,. 

Pensions- och gratialkassan för under- 
officerare och manskap (Officerskaren vid 
Svea art. 1850) kr. 19,008. Dir. för Svea 1 art. reg. pensionskassa; utdelning af under- 
stöd at  afskedade underofficerare, Ironstap- i lm, trumpetare och artillerister. 

Petrejiska fonden (Skeppsklareraren P. 
Petrejus 1847) kr. 1,689. Dir. öfv. Sthnis 
stads undervisningsverk; kliider, böcker m. 
ni. Lt  skolungdom. 

Petrejiska fonden (Skeppsklareraren P. 
Petrejiis 1847) kr. 7,500. Grosshandels- 

i societetens deput.; pensioner till Skepps- 
klarerares i Stockholm enkor och barn. 

I Petrejus fond (Skeppsklareraren P. Pe- 
trejus 1856) kr. 1,515. Maria förs. fattig- 
vårdsstyrelse; gratifikationer test,ators 
döds da^ den 27 Oktober till 10 uersoner. 

Platinska testamentsfonden (Fru A. M. 
Platin f. Korberg l a g )  kr. 12,640. Förv, 
af de uncter f. d. Ofre Borgrättens vård 
stilda medel; understöd till å t  fattiga 
inom Hofförsamlingen, ht stiiderande af 
Smalands nation i Upsala. 

Polispersonalens i Stockholm pensions- 
inrättning (IL M:t p i  Ofverst%thållare- 
embetets hemstallan 1854) kr. 801,879. Sar- 
skild direkt.; pensioner at polispersonalen. 

Polispersonalens i Stockholm enke- och 
pupillkassa. Kr. 3,317. Sarskild styrelse. 

Possiethska fonden (Kyrkoherden J. Pos- 
sietli 1728) Irr. 24,183. Stockholins stads 
konsistorium; stipendier å t  studerande. 

Praktiska ~ushållsskolan för  flickor 
(subskribenter 1870). Siirslrild direktion; 
att  uppfostra fattiga fiickor inom Jalrob 
och Johannis samt Ladugårdslands försam- 
lingar. 

Preis' testamentsfond (friherrinnan A. 
$1. Preis 1810) kr. 6,000. Direktionen öfver 
Nödhjelpskassan; rantan fiirdela,~ i 4 pen- 
sioner & 75 kr., 2 till enkor af frälse och 2 
af ofriilse stånd. 

Premie- och Fattigkassan vid Katarina 
allm. Iaroverk ltr. 233. Vederbörande 12- 
roverksltollegiuin; understöd åt  lirjungar. 

Premie- och Fattigkassan vid ~adugårds- 
lands allm. Iaroverk kr. 2,413. Vederbö- 
rande liiroverkskollegium; premier och un- 
derstöd Ht lärjungar. 

Premie- och Fattigkassan vid norra la- 
tinläroverket. kr. 1,338. Vederbörande lä- 

~etr&jus fond (Skeppsklareraren Y. Pe- 
trejus 1847) kr. 6,000. Xaria förs. skolrkd; 

I t ill förmån för obemedlad skolungdorii i 
folk- och handtverksskolan, ntgir i kläder 

Petterssons fond (Handlanden P. Pet- 

roverkskolle$um; premier och understöd 
åt  studerande. 

Prins Carls uppfostringsinrättning för 
fattiga och viirnlösa barn i Stockholm 
(Pastor Primarius J. O. Wallin och Under- 
ståthallaren O. af Vannqvist 1833) kr. 
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I 385,310. Sirskild styrelse; vård af fattiga stipendiaten gjorda insamlingar. 3) Fon- 
! och variilösa barn 'i Stockholm; 79 barn den för de brasilianska viirtsamlingarnes 
! vårdas f. n. å Gålön. underhåll och vård. 

Prins Oscars hospitalinrattning vid Kg!. Regnelis donation (Doktor A. F. Regilell 
Lifgardet till häst (Gåfvor och tillskott af 1880, 1881, 1882) kr. 41,000. Iletenskaps- 
officerare 1816) kr. 36,675. Sarskilcl direk- &,dernien; medlen anvandas till inköp af 
tion; pension och understöd %t afskedadt lagenheteil Christineberw vid Fiskebackskil 
underbefal och manskap, dess enkor och i och för anlaggande af en zoologisk hafs- 
barn. station. 

Prinsessan bovisas minnesfond (Flera Regnellska donationen (Med. D:r A. F. Personer 1869) kr. 6,000. Fosterlandska ~ ~ ~ ~ ~ l l  i caidas i ~ ~ ~ ~ i l i ~ ~ ~  1883) kr. 20,000. föreningens styrelse; preillieï t i l l  lifrante- Karolinska institutet; under benamilina insatser å t  sp ida  barn 
Pukes fond (Grefvi;nail Puke kr. (Carolinska institutcts reservfond"; rantan 

förs. Iiyrkorad; ullderstöci at skall aliviiliclas t i l l  befranljande af den me- 
fattiga. dicinska forskningen och dess till godo gö- 

Qvidings donationsfond (vice Presidenten rande såval för undervisningen som för 
i Kamiiiarkolleginnl B. C. Qvidiiig 1838) literaturel" 
kr. 5,533, Direkt. öfver Civilstatens pen- Rehnska testamentsfonden (Handlanden 
sionsinritt,ning: årlig gratifikation å t  enka C. Rehn 1801) kr. 888. Katarina försai~ilil. 
efter civil en1betsman af tromans fattigvärdsstyrelse; t i l l  unclerhåll af 6 plat- 
som aldrig tjenat inom krigsståndet. ser fattighuset. 

Qvidings fond (Presidentenl<aii J. W. Qvi- Reinholds fond (Bagaren E. Reinhold 
ding 1859) lir. 32,000. Klara förs. fattigv.- 1876) kr. 1,500. Adolf Fredriks fömaml. 
styrelse; pastor utdelar t i l l  behöfvande fattigr?trdsstyrelse; rantan utdelas den 12 
inom Klara Sijrsamling pensioner t i l l  högst Maj t i l l  2:ne inom församlingen boende, 
100 kr., och minst 50 kr. Gtocltholnis koniniun tillhörande, behöfvan- 

Qvidings testamente (Justitierädsenkan de, helst af borgerlig harko~ilst. 
Ch. Qviding) Itr. 1,000. Ladug.&rdslands Reinholds testamente (Bagareii E. Reiii- 
församl. fattigvårdsstyrelse; årliga rantan hold) kr. 1,500. Tyska församl. förestkn- 
tilldelas e t t  i ldre fruntimmer, som a r  a t t  dare; till fattiga. 

I hanföra till pauvres honteux. Reinstedts donationsfond (Testaments- 
Axel Arvid Raabs iestamentsfond (Säll- t,agarne efter Enkefru M. H. Beinstedt 1846) 

skapet P. B. 1837) kr. 1,500. Siillskapet kr. 8,250. Jakobs och Johannis förs. fat- 
P. B., t i l l  fattiga cnkor och barn. tigx%rds-styrel~e; räntan skall utdelas i 5 

Rabeska fonden (f. d. Iiirjiingar vid Stock- olika lotter t i l l  vissa uppgifna personer 
holins gymnasium 1871) kr. 6,213. Veder- och efter deras död t i l l  andra bchöfvande, 
börande l~roverkskolleginru; underst,öd At helst enkor och ogifta döttrar efter ciilbets- 
studerande. m i n  i statens embetsverk 

Rambachs donation (Snickareenlian E. Renstromska fonden (Kanslisten O. Ren- 
Rambach, f. Debm) kr. 1,000. Klara förs. strörn 1818) ltr. 16,552. Stocliholms stads 
kyrlroråd ; rantan utdelas till behiifvande Iionsistoriurn; pensioner till 7 ofrälse, civile 
inom församliugen. tjenstenlans enkoï, boende inom Klara förs. 

Rambachs donation (Snickareenkan E. Anders Retzii stipendiefond (Svenska la- 
Rambach f. Dehm) kr. 1,000. Tyska förs.; karesiillsltapet 1864) kr. 32,965. Karolinskii 
rantan utclelas till beliöfvande inom för- inst. lararekoll.; stipendier t i l l  studeraiide 
samlingen. vid Karolinska inst. samt t i l l  understöd 

Redinska fonden (Apotekaren T. Redin fiir vetenskapliga forskningar och resor. 
1871) kr. 5,000. Apotekare-societetens di- Reuckners fond (Handelsbokhållaren PI. 
rektion; pensioner till 3 fattiga apotekare G. Reuckner 1876) kr. 2,000. Storkyrko- 
eller a,potekareenkor. firsaml. kyrkorsd; riintan utdelas %t 3 

Regnells, Anders Fredrik, botaniska gåf- nödlidande fruntimmer. 
vomedel (Doktor A. F. Regnell 1872) kr. Ribbings donation (ICanslirldet G. Rib- 
86,500. Vetenskapsakademien; denna fond bing 1809) kr. 6,000. Akacl. f. d. f. konst.: 
sönderfaller i följande afdelningar: 1) Sti-  t,ill stipendier å t  elever vid laroverket. 
pendiefonden för anställande af resor i bota- Ribbingska stipendiefonden (Kainmarher- 
niskt andamål t i l l  Brasilien eller annat ren G. Ribbing 1868) kr. 1,320. Vederbö- 
intertropiskt land. 2) Fonden för veten- rande liroverkskollegiuni; understöd i t  

l skaplig bearbetning af de i Brasilien eller studerande. 

i andra intertropiska länder af den Regnellska f. d. Riddarholmr-f6rs:s enskilda pen- 
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3ionskassa kr. 3,064. Storkyrkoförsamlin- Lefrénska fonden, kr. 16,925; lifstidsriin .... 
gens kyrkorad; 5 pensioner i 21 kr. / Leijonflychtska fonden, kr. 8,667; 2 pensioner 

R i d d a r h u s e t s  f o n d e r .  
*d{iga #adettskolefonden 159,906; sti- 

pendier å olika belopp och för flera an- 
damål. 

Hofmarskalken J. F. AminofPS och dess Fpu 
A. C. AminoRs donationsfond, kr. 11,706; 
3 pensioner a 175 kr. 

i 200 kr. 
von Liewenska fonden, kr. 64,578; 1 pension 

& 600 kr. och 16 pcnsioner a 150 kr. 
Lilliecronska fonden, (Fröknarna S. M. och 

M. C .  Lilliecrona 1869); kr. 12,697; 3 
pensiollcr å omkring 200 kr. 

Linnerhielmska fonden, kr. 24,197; 10 pen- 
Berienstjernska fonden, kr. 81,634: stipen- 

dier och pensioner. 
Berghmanska fonden, kr. 24,388 förutom kr. 

48,000 i fastigheter och fralseriinta; 3 
stipendier och 5 pensioner. 

von Beskowska fonden, kr. 5,261; 2 pen- 
sioner & 110 kr. 

I 

Bethunska fonden, kr. 16,306; 13 pensioner 
h 60 kr. 

von Blockska fonden, kr. 13,825; G peslsiorier 
h 60 kr. och 10 pensioner a 25 kr. 

Bungencronska fonden, kr. 24,437; för nar- 
rarande l 5  gratifikationer h 80 kr. för 
ett år. 

Magnus Georg Danckwardts pensionsfond, 
!.r. 3,075; lifstidsriinta. 

En onamnd välgörares fond, kr. 14,374; 6 
pensioner B 110 kr. 

.Gyllenbergska fonden (Godsegaren E. J. 
Gyllenberg 1877) ltr. 189,970; pensionsut- 
delning annu icke börjad. , Gyllenborgska fonden, kr. 28,627; pensio- 
iier till af testator namnda personer samt 
2 gratitikationer k 75 kr. 1 Gyllenb%tska fonden, kr. 3,410; 1 pension 
A 160 kr. 

Fröken C. L. L. Gyllenrams fond (1882) kr. 
35,000; pensioner till gif~~arinnans nar- 
maste anhöriga. 

Magermanska fonden (1883); ltr. 35,000; 
pensioner till gifvarens narmaste an- 
höriga. 

August von Hartmandorffs stipendiefond, 
kr. 70,546: 6 akadeniiska stipendier k 
500 lir. 

Fru  Brita M. von Hauswolffs fond, kr. 23,419; 
5 pensioner a 200 kr. 

Fröknarna von WauswolfPs fond (von Hans. 

l (  

wolffska fonden) kr. 31,118; 3 pensiorier 
B 225 kr. och 1 pension & 36 lir. 

Carl Johan Hiertas fond (1879); kr. 5,270; 
l pension & 150 kr.; iterstiiende riinte- 
afkastningen liigges till kapitalet, som 
enligt gifvolsref~~et bör ökas till 23,000 kr. 

Ulrika Christina Högmarks testamentsfond 
(1869 och 1874); kr. 5,556; 3 pcnsioiier 
a 50 kr. 

( Fröken Juliana Charlotta LagerciSantz' do- 
nationsfond (Ilagercrantzka fonden) kr. 

! 3,299; 2 pensioner a 75 kr. 

sionei. & 110 ltr. 
Löfvenskjöldska fonden, kr. 191,444; 1 istri- 

lies stipendium k 3,000 kr. och 2 under- 
visningsstipendier a 1,800 kr. 

Mörnerska fonden (Enkefrn J. C. Mörner 
1869 och 1872) kr. 6,144; 1 pension St 
90 kr. och 4 45 kr. 

Bankokommissarien Wilhelm Netherwoods 
testamentsfond, kr. 6,324; 2 pensioner it 
150 ltr. 

Majoren Nils Georg Psilanderskölds dona- 
tionsfond fö r  adliga fruntimmer (Icam- 
marherren J. F. Psilandersliölci 1875) kr. 
19,359; lifstidsriinta. 

Majoren Nils Georg Psilanderskölds pen- 
sionsfond fiir adelsrniin (Kammarherren 
J. F. Psilandersköld 1878) kr. 17,969; 
lifstidsranta. 

Queckfeldt-Rosencrantzska fonden, kronor 
58,913; 4 stipendier B 200 kr., 8 pensioner 
a 200 kr. ocli 3 hanclpenilingar a 120 kr. 

Queckfeldtska stipendiefonden (Hofriittsri- 
det C. S. Queckfeldt 1875) kr. 6,628; rin- 
tan lagges till kapitalet till dess 20 br 
förflut,it f r in  fondens emottagande. 

Queckfeldtska pensionsfonden (Hofriittsra- 
det C. S. Qneckfelilt 1875) lir. 7,298; ran- 
tan ligges till kapitalet till dess 20 ar 
förilutit från fondens erriottagande. 

Stiftsfröken Maria Charlotta Qveckfeldts 
fond (1841) kr. 15,491; 3 pensioner h 
200 kr. 

Kammarherren Johan Axel Reuterskiölds 
pensionsfond (1870) kr. 55,077; 2 lifstids- 
pensioiier B 1,000 lir. och 1 stipendium A 
500 lir. 

Hofmarskalken Henrik Fabian Reuterskjölds 
pensionsfond (Reriterskjöldska fonden) kr. 
61,733; lifraritor, 1 pension & 300 och 
2 B l30 kr. 

Carl Ulrik Roos' af Hjelmsater donations- 
fond, kr. 34,396; 2 lifstidsïintor och 3 
pensioner h 300 kr. 

Fröken Hanna Roos' af Hjelmsater dona- 
tionsfond (1880) kr. 20,815; en pension 
%r utsedd af gifr-arinnan. 

Sasska fonden (Majoren J. F. Sass och 
hans hnstru G. A. Kisbeth 1866) kr. 
24,835; lifstidsriinta och 1 pension it 

1 100 kr. 
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Gretliga Scheperska stiftningen, kr. 45,115; vårdsstyrelse; samma andam21 som ofvan- 
14 pensioner a 150 kr. stående fond. 

vonschewenska stipendieinrättningen(Agen- Roospiggs testamente (Enkefru C. &f. 
ten G. B. von Schewen m. fl. 1721) kr. Roospigg 1839) kr. 16,250. Direktionen 
22,013; 2 stipendier B 500 kr. öfver Nödhjelpskassan; pensioner t i l l  fat- 

! Hoffröken Carolina von Schulzers dona- tiga enkor eller ogifta fruntimmer. 
tionsfond (von Schulzerska fonden) kr. Roschii fond (Repslagaren O. Roschius) 
3,505; 2 pensioner h 50 kr. kr. 866. Ladugårdslands förs. fattig vård^- 

de Silentzska fonden, kr. 6,939; 4 pensio- styrelse; till understöd å t  fattiga utom 
ner a 75 kr. och 1 a 30 kr. fattighuset; rantan öfverlemnad t i l l  Sab- 

Silfverbergska fonden, kr. 29,843; 15 pen- batsbergs fattighusinrattning. 
sioner R 90 kr. Roselius' fond (vice Presidenten S. Ro- 

Stjerncreutzska fonden, kr. 43,771; 26 gra- seliiis) kr. 1,515. Storkyrkofirsaml. enskil- 
tifikationer i 80 kr., hvilka få uppbiiras da fattigvårdsstyrelse. 
under 6 kr. Rosenadlerska pensionerna (Presidenten 

Stjerncronska fonden, kr. 28,094; 3 pensio- C. A. Rosenadler 1777) kr. 3,000. Kgl. Ve- 
ner B 525 kr. tenskapsakademicn; t re  pensionsrum . för  

Stråleska fonden, kr. 34,757; 2.2 pensioner afkomlingar efter Assessor iBergskollegium 
a 75 kr. Albr. Behm. 

Thamiska donationen (Kominerserbdet S. Rosenii testamente (Repslagaren O. Ro- 
Tham 1727) kr. 6,441; rantan b 6 //, senius) kr. 866. Ladug%rdslands fiörsaml. 
6frerleinnas till Vetenskapsakademien. fattigvårdsstyrelse. . 

Tersmedenska fonden, kr. 16,915; pensioner. Rothoffs fond (Ofverstelöjtnanten F. A. 
Wadstena adliga jungfrustift, kr. 304,364; Rothoff 1862) kr. 2,129. Xaria fiirs. fattig-- 

44 pensioner & 100 kr.; 193 pensioner virdsstyrelse; för försan~lingens fattiga. 
a 50 kr. och 11 pensioner till olika belopp. Ruckmans donation (Kamsel1 14. Ruck- 

Wulfcronska fonden, kr. 15,564; 18 pensio- man 1860) kr. 500. Adolf Fredriks föïs. 
ner A 35 kr. och 14 pensioner is 20 kr. skolrid; till klider och böcker i t  fattiga 
Riddarehusets fonder anses uppgi t i l l  e t t  barn. 

belopp af öfver 2 mill. kronor. Rudbecks donation (Ofverstekammarjun- 
Riksgäldskontorets enke- och pupillkassa karen A. Rudbeck 1802) kr. 1,200, ICgl. 

(Rikets stander och kassans delegare 1809 Patriotiska Sällskapet; till stipendier &t. 
-1810 ars riksdag) kr. 91,800. Siirskild skicklig jordbrukare inom, Skaraborgs l&. 
direktion; pensioner at enkor och barn ef- Rudbeckska stiftelsen (Ofverste Rudbeck 
ter tjenstemin och va.ktmastare vid riks- samt Battericheferne vid Svea Art.-reg:tc 
gäldskontoret och f. d. general-assistens- 1860) kr. 6,961. Direkt. för Svea Art.-reg. 
kontoret. pensionskassa; pension å t  enkor och barn 

Ringqvists fond (Apotekaren C. R. Ring- efter underofficerare vid regementet. 
v i s t  1838) kr. 7,500. Katarina församl. Rudbeckska stipendiefonden (Frih. Of- 
fattigv%rdsstyrelse; förbiittrad kost å t  fat- verste A. Rudbeck 1802) kr. 250. Samfun- 
tighushjonen. det Pro  fide 8: Christianisino; stipendier 

1 Rogstadii testamente (Viktualihandlande- till skollarare. 
enkan J. Rogstadiiis. född T~öfblad 1786) Ruths testamente (Enkefrii B. C. Ruth 
kr. 500. Storkyïkoförs. kyrkorad. 1803) kr. 2,136. Direktionen öfver Nöd- , Rohtliebs donation (Kyrkoherden J. Roth- hjelpskassan; pensioner företradcsvis å t  fat- 
lieb 1864) kr. 1,000. Tyska församl. före- tiga prestenkor. 

! stånd.; t i l l  kyrkobetjening och deras enkor. Rymans fond (Gulddraqaren J. Bymaii 
Roos af Hjelmsaters sti endiefond (Barn- 1784) kr. 4,887. Ladiig%rdslands förs. fat- 

marherre A. Roos af IIje!n1siiter 1862) kr. tigv$rdsstyrelse; för inrattande af e t t  fat- 
5,340. Karolinska iiist, liirarekoll.; stipel?- tighus p% Ladugårdslandet. 
dier å t  stud. vid Karolinska institutet. Sabbatsbergs Brunnslasarett (Professor 

Roos' fond (Majoren Axel Roos 1878) E. Gadelius under medverkan af brunns- 
kr. 1000. Klara förs. kgrlio&d; understöd giistzr vid Sabbatsbergs helsobrunn 1807) 
i t  fattige. kr, 09,067. Särskild direktion; a t t  å t  fat- 

ROOs9 fond (Handels1)okhållarcn J. C.Roos tiga sjuka brunnsgister bereda kostnadsfri 
1818) kr. 1,500. Katarina förs. fattigvgrds- bostad, föda och Likarevård under den tid, 
styrelse; firbCttrad kost &t sjuka fattig- de begagna sig af brunnsdrickning vid Sab- 
hushjon. batsberg. 

Roos' fond (Handelshokhållaren J. C.l?oos Sahlgrens fond (Stadsm2kTaren J. Sahl- 
1818) kr. 2,830. Kung41olnis förs. fattig- gren 1803) kr. 499. Xaria f?rs. fattigvirds- 
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i styrelse; fattighjonens firpliigning å H. X. Schröders testamente (Grossliandl. Georg 
Konunqens födelsedag. Schröder 1871) k c  122,000. Direktionen 

I Sahlstedtska fonden (M:ll d. I,. R. Sahl- för Borgerskapets enkhus; pensioner å t  
I stedt 1868) kr. 1,500. Stockholms stads fruntimmer af borgerliga klassen. 

koiis. ; pension. Schultzes testamentsfond (Fröken C. von 
Sandahls fond (Uppbördskommissarien J. Schultxe 1845) kr. 300. Jakobs och Joh. förs.. 

Sandahl 1878) kr. 2,074. &ria förs. fat- fattigvårdsstgrelse; rantan tilldelas nigoii 
tigv&rdsstyrelse; för behöfvande inom förs. behöfvande. 

Sandbergs testamentsfond (Enkefru C. Schwartz stiftelse (Kontrollören C. F. 
Sandberg 1812) kr. 1,275. .Jakobs och Joh. Scliwartx 1861) kr. 1,174. Adolf Fredriks 
församl. fattigvgrdsstyrelse; rantan till nå- förs. skolråd; till söiiinadsiindervisningens 
got fattigt friint,imnier af battre stand. förbiittrande i försanil. skola. 

I Samfundet Enighet och Vänskap (För- Rem. Schwartz stipendiefond (EnkefriiD, 
gyllaren J .  R,. Fröberg 1874) kr. 36,620. S. Schwartz, f. Lundblad 1868) kr. 4,027. 

I Sarskild styrelse; sjuk- och begrafnings- Tekniska högskolans styrelse; stipendier å t  
i hjelp; år  1880 utdelades 6,126 kr. i t  149 Tekniska högskolans elever med företrides- 

personer. ra t t  kt stift,arens slagtingar. 
Samfundet Ljusets Bröder (flere personer Schwartzers testamentsfond (Öfverste J. 

1 1866) kr. 25,227. Sarskild styrelse; sjuk- von Schwarteer 1808) kr. 300. Jakobs och 
och begrafningshjelp; år  1880 utdelades Joh. förs. fattigvårdsstyrelse; till de fattiga 
4,715 kr. %t 145 personer. vid jultiden. 

Schalins pensionsfond (Grossliancllaren Schwartzers testamentsfond (F. TOII 
A. 6V. Schalin 1874) kr. 500. Siillskapet Schwartzer 1811) kr. 300. Tyska försanil.; 
P. R.; å t  fattig ledamot af sillskmpet P. B. till de fattiga. 

Scharps gafva (Grosshandl. C. A. Scharps Schweders fond (Radnian M. Schweder 
a r f~ inga r  1849) kr. 8,000. Beriledliilgskom- 1772) kr. 1,708. Ifaria förs. fattigvårds- 
iiiissionen; pensioner t i l l  borgaredöttrar. styrelse; pension t i l l  fattigakliidesgarnsspin- 

Schaumkellska understödsfonden (Asses- iierskor. 
sor J. E. Schaunikell 1833) kr. 60,083. Schönborgs fond, se Botins fond. 
Svenska Liikaresiillskapet; a t t  bcrecla lin- Sebaldts donation (Jiistit~iekansliiriniian 

!   ler stöd b t  fattiga, i verkligt behof varaiide X. Sebaldt 1797) kr. 8,333. Jakobs och 
enkor eller oförsörjda barn efter aflidne Joh. församl. kyrkorad; understöd t i l l  enlior 
svenske legitimerade lakare; fonden har  efter civile tjensteiiiiiil och deras ogifta 
5kats genoin Prorinciallakaren P. E. Steg- döttrar (6 st.), 2:ne fattiga gossar i skol- 
nells testainente 1865 och genom Doktor åldern och 12 fattiga enkor utan uppgifvet 
H. Stoltz' testaniente 1880; vid 1880 ars st8ncl. 
ars slut  voro 8,800 kr. iinnu ej rantebaraiide. Sebaldts fond (Eiikefru 31. E. Sebaldt 

Schewes testamente (Grosshandl. R. F. 1797). Jakobs och Joh. fiirs. kyrkor!d; nn- 
Schewe 1845) kr. 750. Storkyrkoförs. Iiyrko- derstöd i t  rneddellöse l ir jungar;  a r  1880 

I rad; afkastningen disponeras af fiirs. pastor utdelades 75 kronor å t  4 personer). 
I fiir tillfiilliga understöd. Sebaldts testamente (Justitiekansleren C, 
i Schewes testamentsfond (Grossliaiidlaren Sebaldts enka 1797) kr. 600. Förmyndare- ' R. F. Schewe 1845) kr. 750. Jakobs och kainiiiaren; till fattiga barn. 

Joh. fattigvkrdsstyrelse; r@tan utdelas 3r- Sederholmska testamentsfonden (Exped. 
ligen p i  Sofiadagen t i l l  fb  s. fattighushjon. sekreteraren H. F. Sederholm 1853) kr. 

Schewens testamente (J. R. von Schewen) 54,682. Serafiinerlasarettets direktion; t i l l  
kr. 970. Tyska fiirsaml. förestandare; t i l l  underhall af sjukssngar, 
fattiga. Segercronas fond (Statssekreter. E. C. 

Schinkels testamente (Konierseradet D. Segercrona 1757) kr. 5,000. Klara församl. , 

ron Schinkel 1807) kr. 3,000. Tyska firs. kyrkoråd: riintan ir tgir  t i l l  l 2  dygdiga 
fiireståndare; t i l l  behöfvande sltolgossar. enkor, tillhörande llpauvres honteux1* inom 

Schlotthauers legat (Frii M. Schlotthauer församlingen. 
1767) kr. 200. Pastor i Syska fiirsanilin- Sehmanska pensionsfonden (M:llerna Ida  
gen; för fattiga. och C. Sehman 1882) kr. 7,000. Dir. öfver 

Schmidts legat (P. Schmidt) kr. 250. Pa- Bl ln~inna  Enke- och pupilllrassan; peiisio- 

l ,  
stor i Tyska församlingen; för fattiga. ner %t fattiga fruntimmer. 

I Scholtz testamente (J. A. Scholtz) kr. 600. Selenii testamente (Riillareniiistareii C. L. 
I Tyska församl. föreståndare; till studerande. Selenius 1865) kr. 5,241. IJadu~irds lands  

Scholtz testamente (J. A. Scholtz) kr. 650. förs. kyrkorad; till inköp af mat, kliicier 
Pastor i Tylta. firsanilingen; till fatt,iga. och böcker 5 t  sådane fattiye och valartade 
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barn, som vid församlingens folkskola bt- niska skolan i Stockholm; bildande af en 
njuta undervisning. siirskild afdelning för flickors undervisning 

Seligmanns stipendium (Doktor L. Selig- i svenska slöjdföreningens skola. 
n~ann).  Styrelsen for Israelitiska Y nglinga- Sjöstedts testamentsfond (Repslagareål- 
föreningen; årliga rantan c:a 100 kr. utde- deriiiaiinen 0. Sjöstedt och halis hustru 
las till judisk yngling, egnande sig bt ve- 1815) kr. 5,154. Kiiiigsholms förs. kyrko- 
tenskap, skön konst, slöjcl eller handtverk. råd; af Fintan äro %,i3 anslagna till aflö- 

Semisekularfonden (sammanskott vid se- ning å t  en skollärare och återstoden t i l l  
kularfesten 1871) kr. 535. Vederbörande utdelning å t  fattige inom förs., som iiro 
Iäroverkslrolle~ium; stipendier vid Stock- sjuka, alderstigna eller hafva flera barii, 
holms gynmasium. företrädesvis fattiga gesiiller af "Repsla- 

20 Septemberfonden (insamling 1878) kr. gareerribetet." 
2,000.. yederbiiraiide liirol-erkskollegium; Skeppsholms församl. skol- och under- 
premier a t  liirjungar. hållskassa; Skeppsholms fiirsaml. kyrko- och 

Setterströms fond (Karduansmakaren Set- skolrad. 
terstöm) kr. 630. Klara fattigvårdssty- f. d. Skomakarembetet eller n. v. Sko- 
relse; t i l l  styrelsens gndtfinnande. makareföreningen i Stockholm (Okänd) kr. 

Setterströms fond (Iiarduansmakaren J. 182,295. Särskild styrelse; pensioner, sjuk- 
Setterström 1828) kr. 45,000. Ladugards- och begrafningshjelp. 
lands förs. fattigvirdsstyrelsc; t i l l  utdel- f.d. Skraddareembetets begrafnings-, pen- 
ning Wt gamla siingliggailde min  och qvin- sions- och nädhjelpskassa (f. d. SkriiclQre- 
nor, sariit &der och iiloderlösa barns un- embetets kassa 1400) kr. 11,950. C. I'. Ahr- 
clerhall. nell; bcgrafiiiiig, pension och nödhjelp. 

f. d. Siden- och Klädeskramhandelssocie- Sohms testamente (Hankokommissarie- 
tetens pensionskassa (f. d. Sidenkrainhan- enkan U. Sohm 1842). Direktionen öfver 
delssocieten 1869) lir. 23,000. Bemedlings- Nödhjelpskassan; af fonden utleninas bli- 
kon~missionen; pensioner till enkor och dött- gen 20 pensioner a 40 kr. 
rar  efter clelegare i Siden- och Klideskrani- Soldatbarnhuskassan (Officerskhren  id 
handels~ocieteten. Svea artilleri) kr. 22,957. Dir. för Svea 

Sjökaptens-societeten i Stockholm (ht,- art.-regem. pensionskassa; clels fattiga sol- 
skilliga sjökaptener 1732) kr. 60,466. Sjö- datbarns bekliidnad och underhåll, dels 
kaptens-societetens deputerade; a t t  med- pensioner i t  afskedadt riianskap. 
verka t i l l  ömsesidigt bistand och genom Soopiska fonden (Grefvinnan A. M. Soop 
pensioner och gratialcr bidraga t,ill under- 1734) lir. 21,636. Stockholms stads kon- 
stöd och hjeip a t  sina fattiga sanit enlior sistorium; understöd at fatt,@ qvinnor i 
,och barn efter ledamöter i societeten. Soopiska fatt,ighuset. 

Sjömannaföreningens Nödhjelpskassa (Le- Spetzska fonden (Slottsförl-altaren P. 
claniöterna 1870) lir. 6,667. Sjöniannaför- Spetz 1765) kr. 6,700. Sarskild styrelse; 
eningens styrelse; a t t  af medel insamlade understöd i t  ringare hofbetjentes enkor och 
i sparbössor under föreningens sarnnian- fiiriildralösa barn. 
komster gifva julgift-or t i l l  leclainöters en- Sporrongs fond (Enkefru U. E. Sporrong 
kor och barn. 1824) lir. 3,000. Klara förs. fattigvårds- 

Sjomannaföreningen i Stockholm (Sjii- styrelse; gifva till fattighjonen. 
kaptenen H. A. Stenmaii m. fl. 1863) kr. Sporrongs fond (Alarnsell A. Naria Spor- 
102,808. Sirskild styrelse; pensioner, sjuk- rong 1862) lir. 750. Ladugårdslands förs. 
och hcgrafningshjelp samt beredande af fattigvärdsstyrelse; till iitdeliiing Maria- 
platser. dagen å t  fattiga. 

Sjöstedts fond (Prostcn K. J. Sjösteclt Spångbergska testamentsfonden (Fabri- 
1856) kr. 9,000. Ladugarilslands förs. kyrko- kören Spångberg) kr. 2,071. Katarina för- 
råd;  t i l l  barnkrubba och sm%hariisskola. samlings kyrkorad; t,ill understöd å t  fat- 

Sjöstedts testamente (ICgrkoli. N. J. Sjö- tiga. fader- och moderlösa barn. 
stecit) lir. 6,000. Periifiriier-Lasarettsdirek- Stagmans fond (Triidgårdsrniistareii Stag- 
tioneil; i den man, de donerade mcdlen man 1826) kr. 5,000. Kiingsholms församl. 
dertill lemna tillgång, tillhandahålle; kost- fattigv&rclsstyrelse; t i l l  förpliigniiig af fat- 
nadsfri sjukvård vid lasarettet, sii vidt ske tighushjonen samt 3:ne pensioner 5 30 kr. 
kan i enskildt runi, fiir obcfordrade pre- o& 3:ne A 15 kr. 
ster  och civile e. o. tjensterniiii i Stock- Starbus testamente (Fru L. D. Starbus 
Iiolni och dess nLrmaste omgifning. 1874) kr. 1,260. Tyska försariil. förectån- 

S'östedtska fonden (Ryrkoh. PI'. J. Sjö- dare; t i l l  fattiga. 
stedt 1856) k r  55,007. Styrelseii fur Tek- Statens JenivägstraRks enke- och pupill- 
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kassa (Staten 1872) kr. 1,599,632. Dir. för 
Statens jernvagstrafiks pensionsinrättning; 
pensionering af aflidne delegares enkor och 
barn. 

Statens Jernvägstrafiks pensionsinrättning 
(Staten 1872) kr. 1,500,268. Särskild direk- 
tion; pensionering af ordinarie tjensteper- 
sona1 vidstatens jernvagstrafik. 

Statsanslag (årligt anslag) kr. 50,000, 
Dir. öfver arriibens pensionskassa; pensioner 
å t  militarer, erklbets- ocli tjenstemins i 
attiodom efterlemnade hustrur och barn; f '? 

pensionerna tilldelas af Iigl. Maj:t efter 
I direktionens hörande; pensionsratten grun- 
I dar  sig p% mannens eller fadrens bestill- 

ning, bouppteckningen samt fort,farande 
behof. 

Steinmetz' fond (Grosshandlaren J. F. ' Steinmetz 1855) kr. 3,000. Katarina förs. 
fattigvårdsstyrelse; utdelning i t  fattighus- 
lljonen. 

Stenbergs fond (Handlanden A. St,eiiberg 
1860) kr. 2,000. Adolf Fredriks fiirs. kyrlio- 
r iad; kliicler och böcker å t  fattiga barii. 

; Stipendium Berzelianum (bergsrådet J. L. 
I Aschan 1850) lir. 15,000. Vetenskaps-aka- 
1 demien; stipendium t i l l  understöcl %t yng- 
I lingar, hvilka egna sig å t  kemiens stiidiurn. 

Stjerngranats fond (Enkefru Stjcrnpranat i 1819) lrr  4,800. Klara förs. Iiyrkodd; raii- 
tan utdelas %t fattiga cilltor nied barn, I tillhörande försainlingen. 

Stocks legat (Fredrik von Stock 1806) 
lrr. 0,500. Pastor i Tyska församlingen; 

S för fattiga. 
Stockholms allmänna Skyddsförening. 

Särskild direktion; inkomsterna, som bestå 
i af arsafgifter, iifrenroril årliga bidrag iit- 
/ delas å t  bchöfvaride. 

Stockholms Arbetareförenings sjuk- och 
i begrafningshjelpsfond (Stockholms Arbe- 
I tarefiirening 1868) lir. 13855. Sarskild 
/ styrelse; sjuk- och begrafningshjclp å t  fon- 

dens ledamöter eller deras sterbhus; a r  1880 
iitb etalades 29,048 kr. i s j~~kh jc lp  och 3,450 
kr. i begrafniiigshjclp. 

Stockholms Gasverksarbetares sjuk- och 
begrafningskassa (Delegarne 1879) kr. 1,188. 

1 Särskild styrelse; sjuk- och begrafnings- 

1 hjelp; arligt bidrag fran gasbolaget 500 kr. 
Stockholms Mosaiska församlings sjuk- 

1 hjelps- och b~grafningssällskap (1788) kr. 
21,725. Sardkild styrelsc; a t t  varda och 

r iinderstödja sjulia samt ombestyra begraf- 
nine af afliclna iiiosaiska trosbekannare: 
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handelssocietetens deputerade; understöd L. 
orkeslösa sjömin, reshjelp samt sjömans 
undervisning i frainmande språk; å r  1880 
utdelades 5,014 kr. till 115 personer. 

Stockholms Polispersonals enke- och pu- 
pillkassa (ej namngifven 1875) kr. 2,100. 
Särskild direktion; understöd å t  aflidne 
polisinans enkor och barn. 

Stockholms sjukhem (stiftad genom gåf- 
vor 1867) kr. 1,667,537. Särskild styrelse; 
vård af obotligt och langvarigt sjuka; före- 
t,ridesvis från Stockholm; patienternes an- 
tal :  108 å friplats och 28 betalande 450 
kr. årligen. 

Stockholms Skyddsförening fö r  frigifna 
(stiftad på initiativ af Stockholms arbe- 
tareförening 1879) kr. 833. Särskild sty- 
relse; a t t  från aterfall i brott  söka bevara 
frigifne fångar samt a t t  inildra den all- 
männa förclonien och oviljan hos arbets- 
qifvare och arbetare gent eillot straffade 
personer; atnjuter f. n. 1,000 kr. oin året  af 
fingvardsinedel. 

Stockholms Sjömanshuskassa (Stockolms 
sjömanshus) kr. 388,352. Sarskild direktion; 
understöd at orkeslösa sjömän, deras enkor 
och barn, samt bidrag t i l l  förbättrande af 
underlararnes vid Stockholms Navigations- 
skola löner; %r 1880 utbetalades 16,965 kr. 
at 1.706 personer. 

Stockholms Sjumanshus (Kgl. reglem. 
1748) kr. 395,077. Särskild direktion; t i l l  
understöd a t  orkeslösa och nödlidande m. m. 

Stokoes fond, benimncl Stenbergska Stif- 
telsen (Enliefru C. Ch. Stokoe 1873) kr. 
3,000. Katarina förs. fattigvårdsstgrelse; 
t i l l  utdelning &t 10 fattiga inom församl. 
hvarje år. 

Storkyrkoförsamlingens barnkrubba kr. 
7,667. Sarskild styrelse; barnavård. 

Strandbergska Läkareinrättningen (Asses- 
sor Z. Strandberg 1792) kr. 194,520. Sar- 
skild direktion. Unclerstödet, som består i 
fri 1akare~-ård, medikaiilenter och ved in. m., 
tilldelas pauvres hoiltcux, ocli har under de 
senaste gren litgatt t i l l  ö h e r  300 personer 
kligen. 

Strihles testamentsfond(Ka1nererareenkan 
H. 11. Strzhle 18'29) kr. 3,194. Maria förs. 
fattigvLrdsstyrelse. 

Strihlestestamentsfond(I~ai11ererareenkaii 
H. 41. Strählc 1829) kr. 3,000. IEatarina 
förs. fattigvårdsstyrelse. 

Strahles testamentsfond(Kamererareenkail 
H. M. Strallle 1829) lir. 3,000. Iilara förs. 

1 Stöd 1emna"s utan afseende p å  ledamotskap / i sallskapet. 
Stockholms Nationalkassa (Handlande af 

~ t t%hles  te~tamentsfond(1Eamererareenka~~ 
H. N. Strahle 1829) kr. 3,000. Storkyrko- 
fors. fattigvZrdsstgre1se; likasom for de 

Stoclih. skeppsrederier) kr. 128,923. Grosr- 3:ne foregJiende 2 pensioner t i l l  fattiga och 
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sjukliga öfver 60 %r gamla enkor efter ci- Sällskap "FGr uppmuntran af  öm och 
vila embets- eller tjenstemän ined furetra- sedlig moder~vard '~  kr. 80,000. Sirskild 
(lesritt fiir slagtingar. direktion; räntan användes t i l l  understöd 

Sturms fond (Fru Sturm 1879) kr. 28,000. dels i pensioner t i l l  belopp af 10 t i l l  25 
Tyska fiirsaiill. förestsnclare; lifriiita t i l l  kr. dels i kläder in. m. &t fattiga mödrar 
slägtingar t i l l  deras död, sedan t i l l  behöf- och niiiideråriga barn. 
vande handtverkare. Sällskapet Barnavannerna. Särskild di- 

f. d. Stämpeiafgifts- eller den S. k. Hall- rektion; ssllskapets andamil gr a t t  be- 
kassan (Stockholms fabriksidkare 1770 ars kläda fattiga barn och bereda dem jiil- 
hallordoinv) kr. .55,343. Direktionen öfver 
~abriksfat?igknssan; iiiiderstöd i t  fabriks- SgIIskapet L.De Fattiges VännerL' arbetare. handlaren J. E. Törnqvist m. fl. 1826) kr. Sundberg P:sons testamente (Kralnhandl. 35,462. S$rs]tild direktion an- 
J. Sundberg Pet,tersson 1792) kr. 1,000. dels till mindre i,nderstöd a t  be- 
Bemedlingskominissionen; pensioner st bor- af alla klasser, dels till fattiga gare och deras enkor. 

Sundbergska donationen (Hofqvarterma- skolbarns beklädnad; rantan k 3,000 kr. 
staren E. Silndberg 1780) ]nr. 1,200. Veten- st Ilersoner af qvinnoköii' 

skapsakademien; preinium å t  med. stud. Sällskapet "De Nödlidandes Vänner" (af 
sundins tesaamente ( h ~ ~ ~ ~ ~ l l  1,. x. sun-  ICgl. Maj:t 1816 faststalda stadgar) kr. 

din 1879) kr. 24,706. Belnedlingskomnlis- 123,250. Skrskilcl direktion; rentan i ka- 
enka eller döttrar efter boroare i pitalet jentte de ir l iga afgifterna af sall- 

stockholm, företrade för skapetsledanii i ter  användes sålunda: a t t  
hsndlareenka och döttrar. a) 5 inoni Adolf Fredriks fiirsamling bo- 

Sundströms gåfvome~el  ( ~ ~ ~ ~ d l ~ ~ d ~ ~  C. ende, plivilka pastor eger bestiimma, unclfi 
G. Sundström 1869) kr. 1,900. Jakobs ocli hvardera 15 kr.; b) 200 Personer, med Pen- 
Johannis förs. fatt,igvårdsstyrelse; rantan "oner S 20, 30, 40 t i l l  50 kr. hvardera, 
utdelas llyårsaftonen i 3 lika delar t i l l  be- erhklla tillsammans 5,200 kr.; c) de inin- 
höfvandc och obotligt sjuke handlancle eller dre belopp, som derefter finnas a t t  tillgå, 
deras enkor, eller handtverkare eller ock utdelas såsom tillfalliga understöd. 
t i l l  Jakobs förs. fattiga i allniiinhet. Sällskapet "Enighet och FrihetLL (flere 

Svaans testamente (Enkefrn A. &I. Svaaii personer 1855) kr. 10,000. Särskild sty- 
f. Vockanier 1763) kr. 18,000. Direktionen relse; sjuk- och begrafningshjelp; å r  1880 
öfver Sllmanna Enlie- och Pupillkassan; iitilelades 7,864 kr. t i l l  196 personer. 
rantan iir anslagen t i l l  pensioner å t  fattiga Sällskapet fôr dygdigt och troget tjenste- 
enkor af god frejd, hvilkas man varit an- folks belönande (Grefve C. Löwenhjelrn 
stalcla i stateils tjenst, utan afseende pk 1829) kr. 69,030. Sarskild direktion; be- 
stånd eller vistelseort; och ega slagtingar löningar. 
t i l l  uifvarinnan eller hennes aflidne man Sällskapet Jultomtarna kr. 27,000. Sar- 
fiirethdesritt. skild direktion; utdelning af Itlider st 

Svea Lifgardes barnhus- och kyrkobygg- fattiga barn. 
nadskassa (Statsniedel ocli sammansliott Sällskapet '&Til l  arbetsflitens befräm- 
1770 o. 1778) kr. 30,035. Sarskild direk- jande" kr. 6,200. Sarskild direktion; ränte- 
t ion; understödjande af fattiga gardistbarn, medlen anvandas till förskaffande af arbete 
hufvndsakligen genom inköpande barn- kt fattiga qvinnor. 
huset. Sällskapet "K. B." (flere personer 18.53) 

Svea Ordens begrafningskassa(Sveaordeils kr. 460. Sarskild styrelse; a t t  beklacla 
ledamöter 1867) kr. 6,553. Sarskild styrelse; fattiga barn. 
begrafningshjelp st ledamöter. Sällskapet "N. N.". Sarskild styrelse; 

Svenska lärarinnornas pensionsförening inkonisterna användas t i l l  understöd å t  fat- 
(1853) kr. 195,337. Sïrskild styrelse, lif- t iga artister. 
ränta vid 55 års ilder. Sällskapet "P. B.". Sarskild styrelse; 

Svenska Postmannafureningen (1877) kr. inkomsterna anvandas till understöd saint 
3,035. Sirskild styrelse; sjukhjelp å t  post- sjuk- och begrafningshjelp å t  medlemmar 
tjenstemiin samt begrafningshjelp %t an- a,f siillskapet. 
höriga. Söderbergs donation (Öfverintendenten 

Säfbohms testamente (Snickareåldermail- G. Söderberg 1873) kr. 8,000. Akad. f. cl. f. 
nen B. Safbohïn) kr. 750. Direktionen öf- konsterna; t i l l  belöningar & högtidsdagen. 
ver Eorgerskapets Enkhus; handpenningar Sôderbergska fonden (Fabrikör P. Sö- 
å t  3 enkhuset intagna snickareenkor. derberg 1850) kr. 1,500. Direktionen öfver 



' l  Itr. 1,580 Ädolf 'Fredriks fors. filttigvårds- holm." 
styrelse; till forsaml. flickskola. Timmermans-Ordens Hospital(1796). Far- 

Thams donation (Enkefru M. C. Thai11 skild direktion; a t t  med husrum, ved, ljus, 
1865) kr. 50. Vederbbrande laroverkskol- 10 kr. i inhaden, 12 kr. årlipen till be- 
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Fabriksfattigkassaii; understöd till 2:ne 
strumpfabriksarbetare. 

Söderströms fond (Skomakareålderman- 
nen C. H. Söderström 1871) kr. 2,000. Stor- 
kprkoförs. kyrkoråd; tillfiilliga understöd. 

Söderströms testamentsfond (Mamsell S. 
Söderström) kr. 988. Jakobs och Johannis 
förs. fattigvlrdsstyrelse; rantan utdelas 
Sofiadagen till församl. fattighushjon. 

Söderströmska fonden (Grosshandlaren 
F. H. Söderströni 1875) kr. 15,000. Direk- 
tionen öfver folkskolelararnes pensionsin- 
ïi t tning; pension bt lireglementariat obe- 
rRttigade pensionssökande f~lkskolelarare~~. 

Tamms stipendiefond och Widegrens sti- 
pendiefond (Brukspatron C. A. Samm 1865 
och Kassör G. Widegren 1880) kr 2 163 

Akademien; flöjtblksnl;g,'ri& 
tan reserverad. 

Teknologiska Institutets elevers stipen- 
diefond 1877) kr. 16,975. Sek- 
niska högskolans styrelse; stipendier %t 
Tekniska högskolans elelrer. 

pensionsinrattning (Kql 
Maj:t 1874) kr. 585,983. direkti;rij 
telegrafpersonalens pensionering; statsbi- 
drag 60,243 kr. 90 öre. 

Tengströms fond (gamereraren C. A. Teng- 
ström 1864) kr. 10,100. Katarina forsanil. 
fattigvårdsstyrelse; af rantan utdelas 4 pen- 
sioner & 50 kr. till fattiga enkor och 4 
a 50 kr. till qviiiliga tjenstehjoii, som liingre 
tid tjenat inom samma familj; återstoden 
anvandes till fattighushjonens underhåll. 

Teniels fond (Manisel1 U. Teniel 1831) 

Thunska stipendiefonden (Kainmartjem- 
ren A. Thun 1731) kr. 55,960. Kungl. För- 
valtningen af de under f. d. Kgl. Ofre Borg- 
rattens vård stilda medel; understöd åt  
torftiga studerande (dock såsom testamen- 
tet säger: Medisin, for den ovisshet jag 
sjelf erfarit,, undantagenii); hvart 3:dje hr 
lemnas ett  resestipendium af 2,400 kr. å t  
en studerande för idkande af studier vid 
utländskt universitet, med skyldighet a t t  
qvarstaiina der ett  halft ar. 

~ h å ~ t ~ ö ~ ~  fond (Enkefru F. L. Thåströnl 
1832) kr, 22,250. Stockholms Förmylidare- 
kammare; pensioner ;1 75 kr. åt fattiga 
enkor och clöttrar efter tjensteman. 

Tidmarks o. Sundins Pensionsfond (&fam- 
;c11 S. M. Sundin 1859) kr. 205,486. Dir. 
or borgerskapets eulihus. Pensioner LL 300 

kr. tilldelas för i behof st.adde fruntimmer 
af den s% kallade battre samhällsklassen, 
hvilka, födda i Stockholm och minst 3O.h 
gam12,, antingen eller sina 
hiinder förlamade eller förvridna, så a t t  de 
icke kunna sig med arbete försörja". 

Timells testamente (fifamsell U. Timell) 
kr. 1,500. Adolf Fredriks förs. fattigvårds- 
styrelse, till fiirsaml. flickskola. 

Timells testamente (Xamsell U. Timell 
1831) kr. 6,000. Direktionen öfver Nöd- 
hjelpskassan; rantan anviindes till 4 pen- 
sioner & 75 kr., af hvilka tviinne skola till- 
delas 'Iöfrer 50 &r gamla fattiga döttrar, 
den ena efter civil eller militiir tjenste- 
man och den aridra efter borzersinan i Stock- 

legiuin; premiekassa. 
Thams donation (Enkefru &I. C. Tham 

1865) kr. 130. Vederbörande läroverks- 
kollegium; Iiöcker % t  fattiga lärjungar. 

Tharmouths fond (Marnsell A. Tliariiiout,h 
1850) kr. 1,580. Kungsholms förs. fattig- 
vårdsstyrelse; till klader %t  fattighjonen, 
synnerligen gamla tjenare. 

Thernbergs testamente (Handelskassören 
J. Thernberg 1821) kr. 15,000. Direktio- 
nen öfver Eorgerskapets Enkhus; fonden 
tillfaller enlihuset efter nuvarande pensio- 
närens död. 

Thernbergska testamentsfonden (Handels- 
kassören J. Thernberg 1821). Direktio- 
nen öfver Allmanna enke- och pupillkas- 
san; understöd åt  behöfvande enkor, före- 
tridesvis sådana, som af enke- och pupill- 
kassan åtnjuta srnå pensioner och hafva 
fiera ofiörsörjda barn; for narvarande utgå 
3 pensioner i 90 kr. 

kliidnad samt tillfilliga obestahda bidrag 
förse fattiga. 

f. d. Tobakshandels-societetens pensions- 
kassa (f. d. Sobakshaiidrls-societeten 1873) 
kr. 11,000. Beniedlingskommissionen; pen- 
sioner till enkor och döttrar efter tobaks- 
handlare. 

Torkens fond (Kapten J. B. von Torken 
1813) kr. 1,200. Kungsholms församl. fat- 
tigvirdsstyrelse; till sjuka och sänglig- 
gande inom fattighuset. 

Totties pensionsfond (Stockholms stads 
Brandförsakringskontor 1847) kr. 46,585. 
Stockholms stads Brandförsakringskontor; 
rantemedlen anviindas till pensioner och 
årliga understöd %t de på brandförsakrings- 
kontorets stat uppförda tornväktares efter- 
lemnade enkor och oförsörjda barn samt åt  
enkor och barn efter personer, som vid 
eldsvådor omkonimit, afvensom åt  sådane, 
som vid eldsvådor blifvit skadade. 
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Toutens testamente (Enkefru 8.31.Toutkn högskolans styrelse; stipendier och reseun- i 1791) kr. 556. Storkyrkoförsaml. kyrkoråd. derstöd å t  tekniska högskolans elever. 
Uno Troilis fond (Doktorinnan S. Hell- Törnqvists donationsfond (Kamereraren i I man 1880) kr. 4,000. Akad. f. d. f. konst.; Kammarkollegium C. Törnqvist 1861) kr. 

stipendier å t  elever; lifranta kr. 162: 50. 27,384. Dir. öfver Civilstatens pensions- 1 
Tullstatens enskilda pensionsinrättning inr.; disponeras för Civilstatens enskilcla I 

(%l. 3Iaj:ts bref 1805) kr. 282,975. Sar- enke- och pupillfonds behof; genom nådigt 
skild direktion; sjukhjelp å t  enkor och bref "1, 1866 bestinide a t t  utgöra grund- ; 
ban1 efter tullverkets embets- och tjenste- fond för civilstatens kapital- och liff'orsak- 
min  samt betjente. ringsanstalt. 

af Tunelds donationsfond (Statskommis- Törnqvists fond (Kamereraren C. Törn- 
sarien C. E. af Tuneld 1861) kr. 50,312. Dir. vist 1861) kr. 3,000. Förinyndarekammarei~; 1 
öfver Civilstatens pensionsinriittning; di- premier å t  lirjungar; iinclerstöd å t  fattiga 
sponeras för civilstatens enskilda enkc- och ynglingar, soni visa siirdeles hag för stn- 
pupillfonds behof. dier vid Katarina lagre elementarlaroverk. 

Tunelii fond (Kryddkrarnhandl. Johan Tu- Törnqvists fond (Kamreraren C. Törn- 
nelius 1833) kr. 6,b00. Klara församl. fat- qvist 1866) kr. 14,000. K n t arina fiirsaml. 
tigvhrdsstyrelse; rantan tilldelas 4 inom fattigvårdsstyrelse; 250 kr. utdelas t i l l  
försaiiil. boende fattiga enkor eller jungfrur. fattighiishjonen hvarje år 17/,1 (testators 

Typografiska Föreningen (H. Mr. Lind- dödsdag); återstoden anvandes t i l l  förbiitt- , 
ström m. fl. 1846) kr. 5,000. Sirskild sty- wnde af hjonens kost. 
relse; sjuk- och begrafningshjelp m. in. Ugglas' fond (Excell. grefve G. af Ugglas , 

Tyska församl. fattigkassa, kr. 9,000. 1855) kr. 2.000. Klara fattigvårdsstyrelse; 
Tyska församl. kyrkoriid. t i l l  styrelsens godtfinriande. 

Törneboms fond (Assessor E. Törne- Undens fond (Handlanden A. E. Undén 
bom 1831) kr. 3,000. Beniedlings-kominis- 1837) kr. 2,700. Adolf Fredriks försanil. 
sionen; för siingliggancle å fattighus. fatt,igvårdsstyrelse: t i l l  så rnånga iiödstalde 

Törnebomska fonden (Stampelmiistaren af ofrilse stand, som af rantan kunna cr- , 
Assessorn E. Törneborn 1831) kr. 3,464. hålla 50 kr. 
Direktionen öfver Fabriksfattigkassan; un- Underofficerarnes vid Svea Art.-reg:s 
derstöd t i l l  aflidila fabriksiclkares och fa- pensionskassa (Underofficerskåren vid Svea 
briksarbetares fattiga barn under 16 &r. art.-reg:te 1875) kr. 7,540, Dir. för Svea 

Törneboms testamente (Assessorn och art.-reg. pensionskassa; pensionering af 
Stampelmastaren E. Törneboin 1831) kr. iinderofficerare vid regementet; utgår e j  1 
3,000. Maria Xagdaleiia församl. skolråd. förr iin 4 pensioner 250 kr. kunna p% en 

Törneboms testamente (Assessorn och g ing utdelas. 
Stimpelinistaren E. Törilebom 1831) kr. Wadstena Krigsmannahuskassa. Kungl. 
113,500. Direktionen öfver nödhjelpskas- Ariné-förvaltningens civila departement; 
san; pensioner t,ill enkor och barn efter kassans inkomster bestå af e t t  statsanslag 
civila tjenstemiin \.id Stockholms sta,ds sty- å 242,485 kr. 58 öre samt rantor å utlånta 
relses jiiridiska verk saint pensioiler t i l l  mcdel. Af denna kassas aldre inkomster 
fabriksidkares enkor och barn i Sthlm. öfverlemnas t i l l  Armkns Pensionskassa, 

Törneboms testamente (Assessorn och och af de återståencle -lr, samt af de s. k. 
Stanipelmiistaren E. Törneboin 1831) kr. nyare afgifterna och fantemedlen u tg i r  

%r anslagen till pensioner i 75 kr. Wt erikor clelta som varfvade regeinenten. 
106,500. Bemedlingskommissioiien; riintan underhåll t i l l  gemenskapen vid så val in- , 

i 
och barn efter niedlenimar af Stoclth. bor- Wadstena Krigsmanshuskassa (Konung i 
gerskap (utorn fabriksidkare, för hvilka nyss Gustaf II Adolf) kr. 4,367,487. Kgl. Armé- 
omförmilde fond i r  afredd), hvarjemte f i r  föna l tn~ngen ;  understöd å t  orkeslösa sol- i 
särskilda af test,ator bestamda andainål iit- dater;  a r  1880 utdelades 287,484 kr. t i l l  i 
betalas 600 kr. årligen; dessutom utgå 11,922 pevsoner. 
sarkilda anslag &som till Ortopediska in- Wadströms fond (Jungfru Wadströml791) 1 
sti tutet  m. fl. kr. 250. Klara förs. kyrkorad; &t fattiga. 

Törnemans och Wistrands fond (Assessor jultiden. 
J. A. Törneman och Professor A. H. Wi- Wadströms fond kr. 300. Ladugardslands I 
strand 1864) kr. 300. Maria församlings försainl. kyrkoråd; till julgåfvor å t  fattiga 
fattigvårdsstyrelse; behöfvandc inom för- fruntimmer. 
samlingen. Wadströms fond (Jungfrun U. Wadström I 

Törners donation (Koniniissionslandtins- 1789) kr. 10,000. Stockholms Förmyndare- I tareii J. G. Törner 1874) kr. 44,348. Tekn. kammare; pensioner tilldelas "10 gamla 1 
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jungfrur, so111 uppnått 60 ar, hiilften af ci- diet soni medaljen utdelas af Svenska Säll- 
vila och halften af borgarestandet." skapet för antropologi och geografi. 

Wadströms testamente (&pli U. ~ ~ d ~ t ~ ö n i  Wenerska testamentsfonden (Lifmedikus 
1789) kr. 250. ~t~~k~~.~fö~~~~l. kyrkorad. Wener 1813) kr. 3,125. Sundhetskollegium; 

(Prostinnan till gratifikationer å t  karol. institutets 

C. E. Tlizetterdahl 1860) kr. 300. Jakobs 'Ii' m. 
och ~ ~ h ~ ~ ~ i ~  förs. fattigvårdsstyrelse ran- Wennberg, 'LLotten Wennbergs fond för 

utdelas till nigon behöfl,ande i törs. hjelpbehöfvandeL' (1864) kr. 32,508. Sar- 
skild direktion; fonden ar afsedd till: 1) 

Vahlskogs sti endium (Enkefru L. AI.  kö^ af en frisang å . i ~ t o ~ k h o l m ~  Sjtikhem'< 
Vahlskog 1818) Rr. 6.000. Jakobs och Joh. f y r  obotligt sjuke; 2) inltup af en frisang i 
förs. kyrkorbd; understöd, till ynglingar, l l ~ g ~ d ~ ~ ~ t ~ l t ~ ~  för sjuka barn<'; 3) inlösen 
som egna sig för studier till intïade i pre- och ett varnlöst, döfstumt 
sterliga ståndet. eller blindt barii å iiågon af hufviidstadens 

Wahrendorffs fond (Enkefrii M. J. Wah- skolinrittningar eller barnhem; 4) under- 
rendorff) lir. 1,500. Storkyrkoförs. enskilda stöd i t  sådane fattige och valfrejdade per- 
fattigvkrdsstyrelse. l soner, soin genoni sjukdom eller annan ofiir- 

Wallinska fonden (Erkebiskopiniian 8. M. vallad olycka iiro i behof af en tillfiillig 
Wallin 1847) kr. 4,043. Dir. öfver Sthms eller ögonblicklig hjelp. 
stads undervisningsverk; stipendier i t  stu- Wertmullers fond N:o I (Bryggaren och 
derande. Ryttniiistaren G. Wertmuller 1864) kr. 2,170. 

VJallmarkska donationen (Ofverdirelctören 31aria försainl. fattigvårdsstyrelse; uppfo- 
L. J. Wallmark 1847) kr. 46,310. Veten- stringshjelp för 2:ne varnlösa barn. 
skapsakadeniien; rantan skall anviindas till Wertmullers fond N:o 2 (Bryggaren och 
prisbelöningar för röii ocli uppfinningar, Byttnliistaren G .  Wertmiiller 1864) kr. 2,012. 
som akademien finner befordra vctenskaper- Maria församl. fattigvkrdsstyrelse; fattig- 
nas och naringarnas framsteg samt till un- hushjonens fiirpliigning å testators födelse- 
tlerstöd för iiiidersökningar och resor, sorii dag clen 23 Februari. 
akademien anser leda till niiinda nial. Wessmans fond (M. Wcssman) kr. 1,500. 

Wallmarkska fonden (Ofverdirektören L. Storkgrkoförsaml. skolråd. 
J. Wallniark 18/47) lir. 16,590. Svenska Westerbergs testamente (Sraktörsdottern 

i slöjdföreningeiis styrelse ; understöd till yng- C. hl. W esterberg 1840) kr. 20,175. Re- 
lingar, sorn gifva hopp oiil sig a t t  blifva iilediingskomiiiissionen; pensioner till bor- 
skicklige niringsidkare, samt belöningar garediittrar. 

1 för uppfinningar och fiörbattringar i n;irin- Westfeldts fond (Enkan 31. Westfeldt 
1 gar och slöjder. 1869) kr. 2,000. Adolf Fredriks försainl. 

Warodells pensionsfond (Handlandeii 1,. fattigvardsstyrelse; till uppfostran af fat- 
.J. SI'arodell 1863). Remedlingslco~~iil~issio- tiga barii inom försanil. 
iien; g' ,  af Bcrgstrahlska husets hyror ut- Westmans fond (Ryttinastaren J. West- 

, betalas so111 pensioner till borgare, deras man och hans hustru 1804 och 1817) kr. 
enkor och barn; 12,062 utbetalades 1880 2,700. Adolf Fredriks försanil. fattigvårtls- 

, till 159 personer. styrelse; till 9 st. fiir intride på fattig- 
Warodells pensionsfond (Haiidlanclen L. hus sökande, till (less cle kunna blifva in- 

J .  MTarodell 1863) kr. 2,000. Sillskapet t,agna. 
1 P. R.; till fattiga enkor och barn. Wickholms stiftelse (Luniphandlaren P. 

Vega-fonden (sainlad p% föranstaltande A. Wieltholrii 1850) kr. 6,500. Adolf Fre- 
1 af svenska sallskapet för antropologi och driks församlings kyrkoråd; riiitebeloppet 

geog?afi, qenom allnian snbskription inom anvindes clels till underhåll och beklädnad 
, Sverigc, till minne af Vega's kringsegling å t  f6riildralösa harn genom fattigvkrds- 
: af Asicns hela kiistst,riicka under A. E. styrelsens försorg, ilels till kontanta bi- 

Nordenskiölds lecluing, 1880) kr. 34,723. drag, som af k rkoherden utdelas bland de 
: Vetenskapsakademien; fondens iindairiål ar niest behöfvanJe inom församlingen. 

att  verka för friinijaiide och uppinuntran Widboms fond (Mamsell A. Wiclboni 1877) I af geografisk forskning; dels under namn kr. 1,000. Adolf Fredriks förs. kyrkorld; 
af Vegastipendiet, iinderstöd för företa- understöd åt  s. k. pauvres honteux; f. n. 
gande af forskningsresor i mindre kanda lifriinta. 
trakter; dels medel för utdelande af eii Widells fond (Grosshandlaren J. C. Widell 
medalj i guld, benamnd Vega-medaljen, kt kr. 3,000. Storkyrkoförsaml. enskilda fat- 
personer, soni på ett  utmirkt satt friimjat tigvårdsstyrelse. 
den geografiska forskniiigen; såval stiperi- Widings fond (Kyrkoherden L. P. Widiiig 
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1814) kr. 6,815. Laclugkrdslands församl. årligen utdelats t i l l  fattiga fruntimmer 
kyrkoråd; af rantan utdelas 5 pensioner, omkring 2,300 kr. 
1 a 50 kr., 1 4 35 kr. och 3 a 30 kr., Vänner till Pauvres Honteux (Grefvinnan 
.åt inom församlingen boende tjensteniäns Ch. von Schwerin f. Liliencrantz 1860) kr. 
enkor eller döttrar, hvarvid de efter prest- 189,590. Sarskild direktion; beredande af 
niin hafva företräde. bostad och delvis föda å t  aktningsvärda 

Widmans fond (Grosshandlaren P. U. fruntimmer af ståndspersonsklassen; inrätt-  
widmans dotter och mag R. ~ h .  ceder- ningen eger afven 102,364 kr. mot lifränta. 
&iöld 1859) kr. 1000. Mariu församl. Vanskapsbröderna "W. B." (flere perso- 
kyrkoråd; å t  2cne inom fijrsaml. boende nFr 1827) kr. 40,110. Sarskild styrelse; 
borgareenkor. sjuk- och begrafningshjelp samt understöd; 

fond (Brgggaren lyiers el,ka 1788) å r  1880 utdelades 3,999 kr. till 93 personer. 
kr. 1,~82. Klara fattigvgrdsstyrelse; t i l l  Va"kapsförbundet (flere personer 1865) , 

i Klara och Adolfs kr. 41,023. Särskild styrelse; sjuk- och 
församling. begrafningshjelp samt understöd; å r  1880 l 

utdelades 9,429 kr. t i l l  163 personer. l 

Viktualiehandlarnes pensionsinrattning kr. yhlens legat (A. C. von ylilen) kr. 125, 
200,000. Särskild direktion; pensionsta- pastor i yyska församlingen; för fattiga, 
garne iiro omkring 50. Zettersten P:s testamente (Kryddkramh. 

Wildts fond (Eiikefru A. W. JVildt) kr. E. Zettersten P:ns 1836) kr. 15.000. Direk- 
18,075. Storkyrkoförsaiiil. enskilda fattig- tionen öfver Borgerskapets Enkehus. Af , 
vhrdsstjrelse; rantan utdelas i fem lika räntan tillfaller l /& Enkehuset och de öf- 
lotter  såsom lifstidspension å t  fdttiga och riga S i r  utgå sbsom pensioner 75 kr. %t 
sjukliga enkor af borgareklassen. valfrejdadc fattiga enkor eller ogifta dött- 

von Willebrands fond (Friherre E. If. rar efter borgare; för närvarande ar pen- 
r o n  Willebrand 1854) kr. 110,700. Stock- sionärernas antal 10. 
holms Förnij-ndarekaminare; understöd. Zetterstens fond (Garfvareii J. H. Zetter- l 

Winboms pensionsfond (Domprostenkan sten 1836) kr. 750. Katarina förs. fattig- ! 
C. Winboin 1821) ltr. 3,000. Stockholiiis vårdsstgrelse; julkost å t  fattighushjonen. 

t i l l  understöd å t  ogifta döttrar samt enkor Zettersten 1790) kr. 50. Storkyrkoförs. 
i Förmyndarekammare; rintaii är  anslagen Zetterstens testamente (Garfvaren J. H. I 

efter ofrilse st,ånclspcrsoner med företrades- kyrkoråd. 
ra t t  för gifvarinrians slagtingar. Ziervogels donation (Justitie-ridet C. 

Vinskänkssocietetspensions- och Begraf- Ziervogel 1824) lrr. 7,500. Jakobs och Joh. 
ningshjelpskassa kr. 12,050. Särsk. styrelse. kyrkorad; understöd t i l l  ogifta döttrar eller 

Wirenska Stipendiefonden (Fabrikören A. enkor efter gmbetsmin. 
G. Wiren 1875) lrr. 10,657. Vederbörande .A. B. F. ~ngbåtsbefalhafvare-föreningen 
larov.-kollegium; understöd å t  studerande. (Ang~lupsbefälhaf~arrie J. F. Söderman och 

Wirrwachs fond (Enliefru C. B. Wirrmach C. J. Gillberg 1877) kr. 1,679. Sarskild 
1788) hr. 8,333. hlrrin församlings fattig- styrelse; sjuk-, begrafningshjelp och un- I 
vårdsstyrelse; af riintan anvindes 400 kr. degstöd. ! 
t i l l  pensioner (3  B 50 Itr. 4 37 kr. 50 öre Akerblads donationsfond (Spegelfabrikö- i 
och 4 4 25 In.) å t  elfva ofrilse i~iäiis enkor, ren J. Akerblad 1777) kr. 83. Jakobs och 
som äro fattiga och t i l l  frejden oförvitliga, ,Joh. f. fattigv&rdsstyrelse; till jul och ny- 
företrädesvis sbdana, soin h a h a  omyndiga årggåfvor å t  fattighushjonen. 
barn eller sjulra föräldrar a t t  försöja. o Akerströms testamente (Enkefru H. J. 

Wittings testamentsfond (Enkefru M. B. Alterströni) kr. 7,415. Direlrtionen öfver ' 
Witting 1782) kr. 430. Jakobs och Johannis Hofstateiis Gratialkassa; af räntan utgå I 
församl. fattigvårdsstyrelse; räntan sltall tre pensioiier B 120 kr., som tilldelas fat- 
årligen Michaelsmessodageri lika fördelas tiga enkor eller döttrar efter vid Kgl. hof- ' 

mellan 3:ne enkor och 3:ne faderlösa barn ve' anstilde personer. 
inom församl., hvilka äro i ömmande och Aleniska fonden (Kyrkoherden J. H. Åle- 
behöfvande oinständighet,er. nius 1822) kr. 96,070. Direkt. öfv. Sthms 

Wrangels testamente (Fröken M.R. Ivran- stads undervisningsverk; t i l l  peiisionsfyll- 
gel 1706) kr. 750. Syslta församl. förestån- ilad bt afskedade larare. 
clare; t i l l  fattiga. Öbergs fond (Mamsell Ch. Öberg 1874) i 

Valg. Fruntimm.-sällskapet (Prinsessan kr. 5,000. Klara förs. kyrkoråd; understöd 
Sofia Albertina 1825) kr. 17,435. Särskild å t  fattiga. 
styrelse; inkomsterna bestå af dels räntor, Ödmane testamente (Fru Hedv. adman 1 dels årsafgifter; iinder tie senare åren liar 1791) kr. 3,181. Direktionen ö f ~ e r  Bor- l 



sjukkassor och dermed jemförliga inrättningar. 513 
gerskapets Enkehus; räntan tilldelas 8 Östergren 1852) kr. 500. Katarina förs. 
borgareenkor. fattigvårdsstyrelse; förplägning vid jultiden 

Öfverströms fond (Kyrkoherden F. W. åt gängliggande sjuka å fattighuset. 
Ofverström 1865) kr. 20,238. Katarina'förs. .. Ostergrens fond (Hamnfogden L- E- 
kyrkoråd ; pensioner och lifrantor. Ostergren 1852) kr. 500. Maria församl. 

o~~~~~ fond (Enkan H. ohman 1791) fattigvardsstyrelse; utdelning i likhet med 
Ir. 800. Maria förs. kyrkoråd; stipendier  of^^^$^: :,$i (Enkefru U osterman 
Kt södra latinlaroverket till obestamdt antal. 1779) kr. 9,036, Naria försami. 

Östbergs fond (Ofvervagaren F. J. Öst- räntan fördelas emellan 4 fattiga 0. väl- 
berg 1813) kr. 400. Katarina förs. fattig- frejdade enkor, t r inne af civil- samt tvänne 
vårdsstyrelse ; pension å t  en qvinna bland af borgarestandet, hvilka ej från annat hi11 
pauvres honteux. ega pension eller undeistöd, gällande pen- 

Östergrens fond (Hamnfogden L. E. sionerna f8r lifstiden. 




