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Abrahamssons gafvofond (~irossharitllarcn Iglernente 1784) kr. 7,502,851. Sirskild di- 
Aug. Abrahamsson 1869) kr. 27,912. Itusi- rektion; beredaiiclc ;tf pensioner at  efter- 
kaliskö Akad.; zinderstiitl %t c11 s%ng;rre. lcfvande. 

Abrahamsons Iifräntefond (Badaremasta-; Allmänna institutet för döfstumma (IJroto- 
ren J. O. Bbr:ilismsori 1870 och 1881) kr. kollssekreter. P. A. Borg, under besliycld af 
384. Prlari~~ fiirs. fattigvardsst.; för barii 5 Drottning Hedvig Elisabet Charlotta 1810) 
Galön och i i'hilipsbrisk:~ skolaii. kr. 391,605. SBrskild direktion: uppfostran 

Ahliôfska testamentsfonden (Assessor C). af döfstunirne barn. Institiitet eger dess- 
Ahllöf 1740) kr. 6,066. Stockli. niagistrat; utorri fastighet. 
rantaii delas mellan 12 i Stockholni boende Alms, Fru: donation (Enliefrii S. Alni 1874) 
alderst.igiia, brackliga ocli fattiga personer. kr. 2,000. Jakobs och .lob. förs. kyrko- 

Ahlströrnska testamentsfonden(Skepparan rKd: iinclerst,öd t i l l  fa t t ig :~  inom försarnl. 
BI. Ahlstriirn 1790) kr. 27,000. Stoclrholriis Alms fond (Byggniiistaren Axel Alm 1871) 
iilagistrat; 18 pensioner d 66 kr. 67 iire till kr. 4,006. ~ a s t o r  i Jakob jenite 2 andrtr. 
understöd fiir af testator ~itsadda ~uiigfrar,  i~t,t ~ippriiiintre dc :arbet;~nde klasseriia till 
deras snh6rig;r eller ;iiidra iit,sedtl;~ fattige flit, arbetsainhet ocli sparsamhet. 
i Stockholni födde personer. Alms. Axel och Sofia. Stiftelse, (Byggiriii- 

Akademiens pensionskassa (iigplioiii~ue~i stareii A.  bliiis eiika, E. S. Alril, 1874) kr. 
genoril influtna oxpositionsniedcl. Kiingl. 694,477. Siirskild st,yvclse: har t i l l  iiilcla- 
reglerii. 1831) kr. 85,182. A6:id. f. i l .  f. rriiil a t t  %t fader- och rriotlerlösii. barn saxiit 
konst. peiisioiiskassi~s styrelse; pension till ;iiidra sLckiiia, hvilli;?, i sakiiad af behiirig 
akadeiiiicris professorer, l irare ocli t.jenste- oirivDrilnitd, %r« i fara a t t  sedligt fiirfalla 
rnSii S R I H ~  deras crikur och barn. eller gi fiirlorade, bereila kristlig ~ippfost- 

Akademiens reseunderstöd (direkt6r Salil- ran och god hanilledning i syfte a t t  d:~na 
ge i i  1773, hergsraclet Vablberg 1813 iii. H.) deni till cliigliga och retlhara menniskor. 
kr. 25,945. \.'eteiisIi;rp~-akade111ieii: stipen- Alms testamente (Byggniiistaren As. Alrii). 
dier till ett, l , e ln~~p  af 1,3C10 kr. ut,tlc?lax ar- Pastor i Jaliobs f»rsaiiiling octli Sparbanks- 
ligeii till yngrc natiirfc~rsk;tre fiir ~it~fiiraiide direktioiieii. Egendorii: 30 Gnrrila Xuilgs- 
af resor iiioiri Srcrige iiird iindaiiiil iitst oii- ho1nrsbrogat;~n. Stockholms sjukheni och 
dersölra, landct,s n:ltiirfiirliill;uiderr. en »fond t i l l  iippi-niiiitr~n : ~ f  flit, ordning 

Akademiens stipendiefond (Rliisiltalislta ocli xparsanilict hos d r  arbetande klassernir 
:&k-aileniicn 1856) lir. 7,413. ;\lusiliiiliska iiioin hiifvudstaden, forctriidesvis s%clnri~, 
skadernien; fiir flit och filiiisteg. livilkas bitriide testator vid l~yggnader be- 

Akademiens särskilda understödsfond gagiiat, t i l l  lika. förtleliiing. 
(Grossh:rnctlareii F;. I!. Dahlgren 1871) kr. Almgrens fond (Advolratti~ktilci, J. P. Aliii- 
1 ~ , 0 0 0 .  hkad. f. d. f. knnst.: rese- och gren 1822) kr. 1,050. Katarina fiirs. f;itt,ig- 
stiidiestipendier, belöningt~r 5 h6gticls~Pagcri. vBrdsst.; riiritau iitdelas till fattiga civilr 

Akrelska fonden (Prof. C. Sailtasson 18714) tjeristemii~is enkor ellcr döttrar. 
10,011. R;rroliiiska iiist. 1;irarckoll.; stipen- Almgrens fond (Grosshandlaren II. Alrir- 
dier i t  stii(1er:tntie vid liarotirisk:i iiistitnt>t:t. gren 1876) kr. 1,000. (!oltliniiorden: et t  

Allmarina Barnbördshuset (1852) kr. yensioiisrniii. 
336,578. Riiripl. rlire1;tion; iitt fiirliis;~ ba,rna- Almgrenska fonden ((~rnsshitncllaren M. 
föderskur. Alnigren 1876) kr. 2,00(!. Direktiorieii öfi-er 

Allmänna bariihusinrattningen i Stockholm k'abri1tsfattigknxs;tn; iin~lerstiid t i l l  fahriks- 
(Drottning Kristina 1637) iii.. 1,7%2,226. arbetare. 
Kungl. direktioii; varil orii viirnliisa barn. Almgrens pensionsfond (EIantlelabokhiill. 

Allmänna Enke- och pupillkassan (Xgl. re- 31. Afritgren 1176) kr. 1,000 Sallskapet I'. 
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B.; t i l l  enkor och barn efter mindre beined- 
lad ledamot af sällskapet Par Brikol. 

Altins fond (Stadfilakaren M. L. Altin 1877) 
kr. 6,000. Karolinska inst. lirarekoll.; sti- 
pendier å t  vid karol. inst. studerande med. 
kandictater. 

Anonymt testamente (X. l%@) kr. 5,000, 
hvaraf 4,000 kr., som grundpenning till Yrest- 
eilkefond, och 1,000 kr., för hvars rS,nta 
beredes Kyrkans stipendiater >>ein liistiger 
T a p .  Tyska föruaml. fiirestkndare: arma ut- 
går deiisanirna soni lifranta Lt testator. 

Anonym valgörenhetsstiftelse Eii hand- 
laiide, enligt uppgift född i Sk;rbers,jö soc- 
ken i Skåne, sannolikt inedleni af IIrödra- 
rorsamiiiigen harstiides, testamenterade 1782 
ett  icke uppgifvet htigst betydligt belopp, 
tned föreskrift att  af Lrsriintan skulle I/5-del 
laggas till kapitalet och de öfriga ut- 
delas med efter omstindigheterna lgiupade 
belopp till fattiga klderstigna eller sjukliga 
fruntimmer; g2fvorna utdelas i tysthet; in- 
gen myniiighct fär ined fonden taga befatt- 
ning eller fordra redovisning; fondcii för- 
valtas af 5 personer med. redovisningöskyl- 
dighet inför Gud och sina sarilveten; n i r  
en af de fem förvaltarne aflider, viilja de 
iifriga en ny, sB at t  antalet alltid %r 5. 

Apelgrens fond (Mamsell S. L. Apelgren 
1811) kr. 1,500. Maria förs. kyrkorad; sti- 
pendier å t  södra latinliiroverket till obe- 
stämdt antal. 

Arbetshemmet för blinda i Stockhoim (f. d. 
1)irektor O. E. Borg 1868) lir. 23,983. Sär- 
skild styrelse; att  inornfiiderneslanclet verka 
för blindas nrbetsfortjenst m. ni.; intrade 
afgiftsfritt mot borgen å 100 lir., soiri i nöd- 
fall anvindas som sjukhjelp. 

Arfvedsons testamente (Direktör c'. Arf- 
cedson 1856) kr. 7,500. Ptorkyrkoförssm- 
lingens kyrkorid; Rrliga rZnta,n anviiiides 
till understöd Slt aldcrstigna eller sjiilrs fat- 
tiga, G,fvensoni %t virnlösa barn. 

Armeens enke- och pupillkassa (Krigsbe- 
falet 1817) 831,491. Dir. öfvei ariiiéeils pen- 
sionskassa; pensioner å t  enkor och barn 
efter arniécns embets- oclt tjensteriiiin. 

Armeens pensionskassa (Krigsbefaletl756) 
kr. 3,747,794. Sarskilt1 direktion; pensioner 
at armeens ombets- och tjenstemiiii; stats- 
anslag sasom fylln;~dspension, f. n. 000,000 
kr. årligen. 

Arrhenii donation (Handl. I. W. Arrhe- 
nius 1872) kr. 6,000. Storkyrkoförsainl. kyr- 
koråd; till hjon på Sabbatsberg. 

Artisternas och Literatarertlas pensions- 
Porening (Artister och literatörer 1847) kr. 
172,294. Siirskild direktion; pension till 
Rldrige artister och literatörer samt deras 
enkor och barn. 

Brand- och LifBOrs3krings-Aktiebolaget 

Aschlings testamente (Contre-amiral, e. 
F. Aschling), kr. 300. Skeppsholms %r- 
samlings kyrko- och skoldcl. 

Asplunds fond (Pandl. A. Asplund 1784) 
kr. 795. Ladugardslands förs. fattigvkrds- 
styrelse; for iitrattande af ett bttiglius p I  
Ladugårdslandet. 

Asplunds testamentsfond (Grossh. Y. Asp- 
lund 1804) kr. 124,500. Heniedli~igsltor~~mis- 
sioneri; pensioner & 75 kr. tilldelas fattige , 
borgare, deras enkor och oförsörjda barn 
m. fl.; %r 1880 utdelades 6,006 kr. i t  82 per- 
soner; Stslrilliga anslag utga afven dels till 
Tors2kers försarnl. i EIernösands stift, dels 
till friinurarebarnhuset. 

Bagges fond (BIan~scll I". R. Bagge 1849) 
kr. 3,000. [Clara förs. kyrkorad; understöd 
åt  fattiga. 

Bankska legatet (Josef Bank 1792) kr. 
1,285. Vetenskaps-aliadeinien; sksoni till- 
ökning på lönen till Bergianaka liraren. 

Bankostatens enke- och pupillkassa(Banko- 
fullrniktige och Icominissarier~ie i riksbari- 
ken 1748) kr. 787,194. Sarskild styrelse; 
pcnsion I t  riksbankens tjensterriiiii och vakt- 
bctjentes erikor och mindeririga barn, saint 
ogifta döttrar efter 50 år. 

Barnbordshuset Pro Patria (Assescor C .  
Ramströin 1774) kr. 11,880. 1)irektionen 
f6r siillskapet Pro Patri:~; intagande ocli 
vkrd af barnaföderskor, samt at t  aiiskafta 
underliall in. In. för ett  visst antal ,vidin- 
rittningen födda barn; fastigheteil ar v5r- 
derad till 66,000 kr. 

Barnhjelpsfonden (Exccll. (irefve C'. dc 
Geer rriecl 10,000, atskilliga alldra försani- 
lingsboar med 5,000 1836) kr. 15,000. .Jakob3 
och Joh:s fattigvirdsstyrelse: till niat crrli 
beklidnad I t  fattiga barn. 

Barnmorskefonden (Kgl. rcglcrnente 18-10) 
kr. 11,750. Särskild styrelse; nitderstiiil a t  
gamla sjuka och fattiga barnmorskor. 

Barnmorskornas i Stockholm pensions- 
forening (1860) kr. 23,999. Siirskild direk- 
tion; pensioner %t Zldre bi~rnniorskor. 

Bayards fond (Rainereraren D. %yard 
1833) kr. 4,500. Adolf Fredriks törs. fattig- 
virdsstyrelse; till Ildriga ogifta d6ttrar af 
ernbets-, tjenstc- eller borgers1n;in In. H. 

Bayards fond (Kainererareit D. ilayard 
1833) kr. 1,500. Sclolf Bretlrilrs f6rs. fattig- 
vå,rdsst.; till siinglig, ande p5 fattighus. 

Beethuns fond (h?amsell 4. Geethuii) 
kr. 2,404. Ladu~Lrdslands fiira. kyrkorid; 
till julgi~fvor %t fattiga friintimnier. 

Behrens donation (Gördelinakareli J. b'. 
Behrens) kr. 700. Jaliobs oclt Jo1i.förs.kyrko- 
rad; .en liten pkkniug till Juliobs och Jo- 
hannis församlingars skoleprester* (ingir i 
den rektor och 2 kolleger tillkorninaiide löii), 
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Bekladnadsf. f. fattiga skolb. kr. 200. 
Adolf Fredriks församlings fattigvårdsst. 

Bekladnadef. f. fattiga skolb. inom Ladug. 
förs. kr. 19,150. Laciugkrdslands försam- 
lings fattigvbrdsstyrelse. Reniedlingskom- 
missiorien; af dessa inedcl utdelas Irligen 
10 pensioner a 75 kr. %t fattiga borgare, 
deras enkor och oförsorjda barn. 

Benedickska as lerna hr. 130,000. ..Ill- 
n18nna ~arnbördsxuset ;  iiinteinedlen an- 
vandas å t  behöfvande barnaföderskor. 

Benedicks testamenfsfond (Brukspat,ro- 
nen E. O. Benedicks 1876) kr. 2,000. Ja- 
kobs och Joh. fattigv2rdsstyrelse; t,ill hjelp 
för cle fattiga utöfver hvad dessa enl. fattiv- 

sioiiskassa; understöcl vid laroverk &t söner 
t i l l  obeiiiedlade inom kryddkranihandels- 
societeten. 

Berggrens fond (Hyrkusken M. Berggren 
1837) kr. 1,500. Adolf Fredriks förs. fat- 
tigvardsstyrel~e; t i l l  klader %t de nrest nöd- 
stiilda fattigliushjon. 

Berggrens fond (Byrktisken SI.  Berggren 
1857) kr. 7,500. Rla,ra förs. fattigvirdsst.; 
r intan anslagen t i l l  kliider %t förs. mest 
nödstalda fattighuslijon iri. fl. 

Bergianska stiftelsen (Professor P. J. Ber- 
gius 1784). 1)oiiationskapitalet 8,333 kr., 
egendonien I)ergiiluiid, Vetenskaps-akade- 
nricn; t i l l  publici nytta och t i l l  en skola 

vårdsförfattningarna bekomnia, eller f i r  sa- for tridgårdsskötselns eller hortikiilturens 
dana fattiga, soni icke a.f httigvirdssani-  upphjelpaiide i riket under nariin af Ber- 
hallena erhalla understöd. / b im ska triidylrdsskolui. 

Benedieks fond (Kammarlierren W. h. 
Renedieks 1868) kr. 83,329. Styrelsen för 
Lotteri Wennbcrgs fond: vard och upp- 
fostran af skclaiia barn, soin &ro i följd af 
fattigdoni eller secieslöshet i heininct i be- 
hof af hjelp och riddning. 

Benedicks stipendiefond (Brukspatron W. 
Benedicks 1848) kr. 0,000. Xtosaiska för- 
saml. forest%ndare; stip. a t  jndisk qtiide- 
rande vid svenskt universitet. 

Benedicks understödsfond (E. O. Bene- 
clieks 1876) kr. 2,000. 3Iosaiska försaiiil. 
förestiiidare; t i l l  behöfvanile inom fiirsarnl. 
enligt veclerböraiide fattigvardsst. beslut. 

Benedicks stipendiefond (Kariirnarlierreii 
I V .  A. Renedicks 1861) kr. 30,000. Karol. 
iiist. liirarekoll.; t i l l  studerande vid karo- 
linska inst. 

Bergska fonden (I-Iofbetjeiiteii Halrartl 
Berg 1 7 0 9  kr. 2,500. Förv. af de tinder f. 
d. Kgl. Ufre Borgrittens rarii stalda iiis- 
del; iiiiderstiid at enkor och barn efter be- 
tjente vid Strijnisholnis slott och stuteri. 

Bergs stipendiefond (Organisten P. S. 
Rerg 1863) kr. 1,.500. 3Iusikaliska alrade- 
i~iieii; t i l l  befrin~jandeaforganistbildilingcil. 

Bergs testamente (Xaiiisell J. J. Berg 
1816) kr. 35,000. 1)irektion (ifver Borger- 
skitpets Enkeliiis; rantan anslagen till pen- 
~ i o n e r  11 150 kr. %t 12 ogifta fattiga och 
ilderstigna borgnrdöttrar. 

Bergerska donationen (Tiillförraltaïeii i 
Giiteborg C. Q. Bergers testan~ente 1878) 
lir. 290,000. Vitterhets-, Historie- och An- 
t~i(~vitetsakadeii~ien; af riiiitorria anv2nclas 
fi,OOO kr. för historiska, 7,000 Irr. fiir anti- 
(lyariska !indamil, efter r i tgift~stat ,  som 
fiir hvart  a r  bestiimines. 

Bergers stipendium (Kryddkranihandels- 
qocieteteii t i l l  ininne af dess ledamot Lorentx 
W. Berger 1829) kr. 8,900. VLrdarne af 
f. d. Kryddkraiiihandels-societetens pen- 

Bergmans gafvofond (Lararinnan Ellen 
Rergriian 1880) kr. 812. Nusikaliska aka- 
deiilien; för sing: rantan lagd t i l l  kapitalet. 

Bergman-Mulierska fonden (Sjöfaranden 
A. Bergman-JIullcr 1831) kr. 1,335. Dir. 
iifv. Stliins. stads nndervisningsverk; t,ill 
böcker It fattiga skolbarn. 

Bergquists fond (IIanisell Bergqvist 1861) 
kr. 1,000. Iclara, fattigvardsst.; pensiou. t i l l  
en ogift dotter, soni firsijrjer sin nioder. 

Bergstenska fonden (Enkefrn L. &I. Berg- 
sten 1826) kr. 4,256. Stockliolnis stads Kon- 
8istoriunl; af ï in tan  utdelas 3 pensioiier5t 
fattiga prestenkor eller prestdöttrar. 

Bernegaus fond (Kamereraren G. \V. Iler- 
iiegaii 1852) kr. 30,000. Klara fijre. kyrko- 
r8d; nnclerstiid a t  fattiga. 

Beronii donationer (Handlaiideri K. B. 
Reronius 1870.) kr. 3,350. Storkyrkoförsariil. 
kyrkorid. 

Von Beskows donation (dfverste ]railiinar- 
julikaren friherre B. von Beskow 1864) kr. 
10,250. dkacl. f. d. f. konst.; till stipeiidiuiri 
a t  konstiiiir. 

Voti Beskows pensionsfond (Ofverste kani- 
nzarjiinkareii friherre B. von Reskow och 
lians hustru. BI. von Besko~r,  f. Wåhlberg 
1864) kr. 5,301. 13irektionen iifver civil- 
statens peiisionsi~iriittn.; 2:ne pensioner för 
ernbet,sm;ins enkor eller oförsörjda döttrar. 

Beskowska donationen (Ofverste kanimar- 
junliaxen B. von Beskow 1880) kr. 10,000. 
Kgl. Witterliets-, Xistorie- och Anticpitets- 
akademien; understöd för yngre, obemedlad 
och förtjentforskare inotnde vetenskaper, soni 
tillhöra oin&det f i r  ;~ka<lenriei~s verksamhet. 

Beskowska fonden (Ofverste kamniarjun- 
karen friherre B. von Beskow och hans 
liustrii 1864) kr. 10,539. Dir. öfver Sthms 
stads undervisningsverk; till,,stipendiuin. 

Beskowska stipendiefonden (Ofverstekam- 
marjunkaren B. von Beskow och hans hustru 
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1864) kr. 10,000. Kgl. Vetenskapsakademi- arbetsanstalt för fattiga barii, liandtverks- 
en; t i l l  e t t  stipeiidiiini bt någon iing, för- gesiiller och largossar. 
tjent och obemedlad vetenskapsidkare. vaii Booms stipendiefond (Musikus J. 

Beskows stipendiefond (Ofverste kain- van Doom 1861) kr.  1,000. Musikaliska 
riiarjunkaren Friherrc E. von Beskon och akadeinien; för pianospelning. 
Malin von Beskoni 1864) kr. 21,127. Nu- Booströmska fonden (Presidenten E. Boo- 
sikaliska alradeniien; blifvande resestipeii- ströiii 1845) kr. 1,515. Dir. ö f ~ e r  Stliins 
dium; rantan reserrcracl. stads ui~lerrisningsverk: t i l l  böcker och 

Beskows testamente (Eriikspi~troii R. X. preiiiier a t  sliolyiigliilgar. 
BeskoW 1833) kr. 7,500. Sysk:i försair~l. Sorgareståndets donation (Eorgarestan- 
forestandare : till skollararile. det 1866) kr. 6.501. Tekniska hög.skolans 

Björckska stipendiefonden (Grosshaildla- styrelse; ;tipendier i t  tekniska högskolans 
ren Sr.  Björck 1802) kr. 200. Sanifundet elercr. 
Pro Fide & Cliristianisino: stipendier till Borgerskapets egen disposition ad pios 
skollärare. usus (Stocklioliiis Borgerskan 1749) kr. 

Bohmanska testamentsfonden (Grossliaiid- 150,006. R e i n e d l i i i g s k o ~ n i i s s i h ;  pensio- 
laren F. O. Rohmaii 1767) kr. 145,629: 58 ner i$ 75 kr. t i l l  fattiga borgare, deras 
öre. Direktionen öfver allmanna Enlie- och enkor och oförsörjda barn; gr 1880 utdelades 
pupillkassaii; understöd Lt sjuka barn af 7,087 lrr. at 95 personer. 
delegare i allni. Enkc- »ch pupillkassan. Borgerskapets enkhus (Stockholins bor- 

Bohman E:sons fond (V ik t~~ l i chand lan -  perskap 1724) kr. 450,000. Sarskild direk- 
den E. Bolimnn Rson 1822) lir. 4,500. Kata- kon ;  nnderhall af alderstigna borgareenkor 
rina förs. fattigvardsst.; vedutdelniiig till i Stockholm. 
fattige inom förs. ni. in. Borgerskapets gubbhus (Stoclcholms Bor- 

Bohman E:sons fond (Viktiialiehancllan- gerslcap 1788) kr. 382,510. Borgerskapets 
den E. Rohiuan E:son) ltr. 3,000. LadugBrds- Gubbhusdirektioii; underhållanclc af ?ilcler- 
laiids fors. fattigvardsst.; t i l l  understöd &t stigne borgersinan i Stockholm. 
fattiga iitoni fattighuset; riintanöfverlemiiad Botins eller Schönborgs fond (Grefve 
till Sabatsbergs fat,tighusinrittning. Jan  Gyllenborg 1831) kr. 9,000. Maria förs. 

Boijeska fonden (Gravören J. P. Boijc) kyrkorad; till t re enkor eller döttrar efter 
kr. 18,075. Storkyrkoförsamlingena Jyrlio- embcts- och tjensternin s a n ~ t  tv% enkor 
r id;  sex pensioner h 150 ]<r. utdelas arligeil eller döt,trai af handlancle eller fabriksid- 
till fattiga och sjukliga enkoi af Borgare- kare; sain! en sjettedel af Lrets ranta till 
klassen i Storkgrkoförs. hrkonot i~r ien .  

Bok- och Musikhandlarnes pensionsfore- Brandels donation (Anna &I. Braadel 
ning (Mnsikförliiggaren A. Hirsch, Bokhandl. 1795) kr. 2,700. Jakobs och Joh. förs. 
J. J. Flodin in. fl. 1853) kr. 121,265. 8iirskild kyrkorad; understöd t i l l  fat,tiga enkor in. 
sttyrelsr ; pension i t  clelcgarne. f l. iiloni f'Grsainlingen. 

Bolins fond (Randlandeil Boliil 17%) lir. Brandels fond (&Iarnsell A. S. Brandel 
658. Klara fors. fattigvirclsst.; till fattig- 1867) ltr. 62,388. liadugårdslands förs. 
lljoneil, Iiyrkorid: afkastriingeii utgbr för narva- 

Bolins fond (Handlanden Eolin 1802) kr. rande till största delen sksoin Iifriinta, men 
544. Iilara förs. kyïkorbrl; t,ill de fzttiga deraf skall sedail anvandas ena halften t i l l  
jultiden. bidriig Wt fattiga skolbarn inom församlin- 

Bollins fond (Bryggaren O. G. Bollin gen, och clen aridra hiilfteil, efter anmiilan 
1862) kr. 3,000. Adolf Frcdrilis fors. fattig- a,f ii?igon försainlingeiis inedlem och kyrko- 
rárdsst,.; t i l l  fattiga skolbarns beklidnacl, radet? pröfning för hvarje g h g ,  t i l l  under- 
sedan pensionaren dödt. stiicl :&t behiifvande, och helst i foriu af 

Bomans fond (Kammars l r i farc i  E. Bo- tillfilliga rniiidre gifvor for a t t  lindra 
inan 1817) kr. 1,740. Kungsholn~s förs. ofiirvkllad rcrklig nöd samt der utsigt före- 
kyrkoråd: t i l l  2:ne fattiga viilfrejdade i l -  finnes att genom penniilgehjelp cn arbet- 
derstigna inoiii f0rsariilingen. sam och nyttig rriedlern kan at sanihiillet 

Bomans testamente (Viktnalichaiicllanden kti.rviiinas. 
E. E:son 1827) kr. 5,000. 1XreBtioneii öfver Brandelska fonden (Mamsell A. S. Brari- 
Nödhjelpskassan; af rintari sltola utgB 2 del 1867) kr. 42,000. Direlttioiien öfver 
pensioner i 75 kr. och återstoden anviindas Drottiiinglinset; pensioner. 
efter direktionens godtfinnande. Branders donation (Kalnererareil H. A. 

Boman Erikssons fond (Viktualiehancl- Brander 1859) kr. 5,000. Kgl. Patriotiska 
landen E. Roinan 1814) kr. 9,843. Laclri- sa,llskapet; rantan användes till utdelning 
girdslands fiirs. Iiyrkorid; till en l i ro-  ocli af s5llskapets medaljer t i l l  industriidkare, 
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654 Fromma stiftelser, stipeiidiifonder, pensionsanstalter, 

"~Lsorii iniistare, gesiiller eller arbetare, 214,058. Sarskild styrelse; peiisioncr och 
hvilke visat utmarkt skicklighet i s i t t  ar-  rintierstijd i t  delegare. 
bete, fiirenadt med langvang trogen tjenst, Burkns fond (f. d. Handlanden P. (f. Bu- 
gillande dessa belöaingar snviil man som r6n) kr. 450. Storkyrkoförs. ensk. fattig- 
qvinnor, i stcider och a, landet", firiit,om ti l l  vardsst. 
G exemplar i silfver af svenska ')!riidg&rds- Bylunds fond (Hofapotekaren E. Bglniid) 
fikeningens riieclalj t i l l  iiamnda fcrening. kr. 900. St,orkyrirof'örs. ensk. fattigvardsst. 

Branders fond (Kamereraren H. A. Rran- Bylundska testiimentsfonden (Apotekaren 
der 1869) kr. 102,250. Stockholrns Fiirniyn- E. Byliind 1818) kr. 3,000. Yedicinalsty- 
darek~inmare;  fattiga, sjukliga, ogifta. frun- relsen; t i l l  iinclerli%ll och fijröliande af 
timmer, som rippriått. 60 Srs Ilder, iiro födda samlingarne och biblioteket vid Karol. in- 
och boende in0111 Stockholms st:id, helst 5 stitutet. 
Södermalni, och hrilkas fader varit  civile Byzantinska resestipendiet (en\,ogén P. O, 
tjensteinin r i d  Stoclilioli~is stads verk eller von Asp 1803) kr. 30,000. Ups:tla universi- 
iririittiiingar, erhalla iiiidcrstijd till liiilften St tet; &r  tre af .nio p% hvarandra följande 
fattiga, deii andra hiilften t i l l  barn, Iivars år utses stipendiater af Veteiiskaps-akade- 
fader va,rit indust,riicikare, tradgkrdsmiistare riiittn, soni för saniina år uppbar grliga riin- 
m. ... m., iifvensom stipendier St studerande; tan 1,500 kr.; under de öfriga sex %ren ut -  
ingen fkr komrna i itnjiitantlc eller bibe- ses stipendiater af Upsala iiniirersitet, som 

hå,llande af peiiaion ellcr stipenciiuin, soiii förvaltdr dona tio ii skap it alet^. 
t,illliörer eller 1iSller sig till ann:m liira, Bangs fond (Direktiiren C*. Bang 1854) 
qekt och l~saresainfund an rbr  christria eran- kr. 18,000. Katarina, förs. fattigrbrdsst.; 
celiska liithersku lara". utdelning %t httiglijotieiil; fiir narvarande 

Brandts testamente (Enkefru W. Brandt lif iiiita. 
1878) kr. 2,000. Ladugårdslands fiirsanil. ~ P n g s  fond (Direktören G. Bang 1854) 
kyrkorid : till fiirstiirkiiing af A.  B. C. 'I'ui~s kr. 7,500. Katarina fiirs. ftttigvårdsst.; till 
fond. f a t t i j a  skolbarns I>ekladnad; f. n. lifriinta. 

Rrenners legat (C. B. Brcniier) kr. 260. Bangs testamente (Fru 31. D. Bang 1774) 
Paator i Tyslia f6rsanilingen: fiir fattiga. kr. 240. Tyska fiirsaml. förest,?iidsrc; till 

Brobergs fond (Vil:tiialiehunillanden C. en st,iidrrand~ yngling. 
.T. Broberg 1845) kr. 11,000. K1ar:t f3rs. Baarenhielms fond (Rainererareii N. C. 
fattigvirdsst.: rantan iitp;~r sisom lifriinta Riiiirciiliielrri 1875) kr. 1,,000. Adolf Fredriks 
a t  2:iie personer, inen efter deras (iöcl u t -  flisa. kgrkorirt; till förraml. izrbetsskola fbr 
delas rantan till fat.tiga inom fiirsairilingen. gossar. 

Brobergs pensionsfond (3Iamsell J. C. Cabanis fond (Enkefru h. Cabariis 1869) 
Hroberg 1865) kr. 2,000. Grosshandelssoeie- 
tetens depiitera~i(c: peiision till en gross- 
handlaredotter. 

Brobergska testamentsfonden (Enkcfru 
E. Ilroberg 1842) kr. 3,386. Storkyrkofiir- 
s:tmlingens skolrSd: t i l l  f ö r rnb  fijr f;ltt,ig- 
skolan i fiirsainlirigeii. 

Brogrens testamente (1JppbörLiskolxiniis- 
sarien 1'. Brogren 1877) kr. 1,000. Stor- 
Lvrbofiirsamlingens kyrkorad. 

Bromans, S. A., Postdirektören, donerade 
sjuk- och begrafningskassa (Postdirektö- 
rcn S. A. Bromaii l8@2) kr. -1,508. Sarskild 
styrelse ; ~ j n k -  och begrafiiirigshjep fijr bref- 
hwrnre och postvaktrnsstare i Stockholiri. 

Brooströms fond (KBllarrnE~tareri9.Broo- 
ström 1844) kr. 2,000. Katarina förs. fattig- 
vkrdsst.; iitdelning %t fattighnshjonen. 

Brudgåfvefotiden (Stiftad af konung Oskar 
I till äminnelse nf kronprinsessan Lovisas 
fiirmiilning 1850); Brudgifva af 150 kr. %t 
5 dygdiga och iirbara brudpar, som brligen 
den 19 Jniii i Storkyrkan sammanvigas. 

P. d. Bryggareembetets i Stockholm pen- 
sionskassa (f. d. Bryggareembetet) kronor 

kr. 2,000. >laria fijrs. kj-rkorad; t i l l  ukt- 
ningsvarda behiif\-ande inom fiirsamlingen. 

Caminska testamentsfonden (Assessor L. 
&I. Cniiiiii 1832). Klar:& församlings skol- 
stvrclsc; till elevcr vid Klara Eiiigrc lar- 
dÖmsskolu. 

Carlborns donation kr. 125. Jakobs och 
Joli. förs. Iiyrkoriid. 

CarEgrens fond (Sergeanten J. Carlgren 
1818) kr. 1,540. Kiingsholmc förs. fattig- 
v,'Lrdsst.; till utdelning R t  fattighjonen. 

Gasparsons fond (Löjtnant S. $2. Caspar- 
son) kr. 2,000. LSia,koniss-siillskapets för- 
valtnings-utskott. 

Casparssons pensionsinrattning (Fabrikv- 
ren P. A. Casparsson 1850) kr. 19,414. Di- 
rektionen iifver Fabriksfattigkassaii; pen- 
sioner t i l l  arbetare vid sidenfabriker. 

Gastefins fond (Kryddkramliandlaren B. 
Castelin och hans hustru 1836) kr. 15,017. 
Vkrdarne af f. d. Kryddkrarnhand1.-societe- 
tens pensionskassa: pensioner t i l l  enkor och 
ogifta döttrar efter f. d. Kryddkramhan- 
dels-societetenn ledarnöter. 

Cederschiöids fond (Departementschefen 
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de Geers donationsfond (Kammarh. frih. l l i fga rd~ .  
C. de Qeer 1796) kr. 2,500. Jakobs och1 Drottninghuset (Konung Carl X1:s Drott- 
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$okkassor och dermed jernförliga inrdttriiiigar. 655 
K. :rh. Cederscbiöld 1865) kr. 6,000. Klara 
1;irs. kyrkorid; linderstod å t  fattiga. 

Civilstatens allmänna enke- och pupillfond 
(Ofentlig inriittning 1798) kr. 12,994. Ilirekt. 
öfver ci~ilsta~tena peiisionsinriittn.: pensio- 
ner %t civile embets- ocli tienstemins i 
farttigdoni efterlemnade cnk& och bani; 
atnjiiter Krligt statsanslag af 45,000 kr.; 
pröfningsriitt tillkorniiier Kiingl. hfaj:t. 

Civilstatens enskilda enke- och pupilt- 
fond (Offentlig inriittnirig 1826) kr. 238,497. 
1)irekt. iifver oivilstatens pensionsinfittn.; 
pensioner i t  civile emhets- och tjenste- 
nixns enkor och hnrn. 

Civilstatens kapital- och lifrantef6rsäk- 
ringsantstalt (Civilstatens fullrniktige nicd 
af Kgl. 182aj:t faststiildt nädi,& reglemente 
1866) kr. 836,039. Direktionen ijfver civil- 
statens pensionsinriittn.: a t t  antingen $t 

$011. fattigrHrdsstyrelse; till fort,sattandet 
och driften af Ers. arbetshus. 

de Geers donationsfond (Excell. grefie 
C. de Qeer 1850) kr. 15,150. Jakobs och 
Joh. fa,ttigrirdsstyrelse; till underatöd %t; 
nagra iitijfver det hittills v:inligs antalet 
% fiirsamlingeus fattiglins intagne personer. 

de Geers donationsfond (Ercell. grefve 
C. de Geer 1859) kr. 7,500. .Jakobs och 
$oh. fat8tigvårdsstgrclse till understöd %t 
fattiga barn inom försainlingeii, hvilka fyllt 
14 &r, nle af sjnkdon> eller annan orsak 
äro oförmiipria att  sig försörja, samt såsom 
ti1lf;illigt uricierstiid 5,t andra fattiga af 
hrilken ålder soin helst, hvilka l~efiniia sig 
uti en hjclplös bel5gttnlict. 

Den svenska afdelningen a f  den Britiska 
och Allrnanna Federationen (Skolforestända- 

1 icn i Liverl7ool G. Ruttlers hustru, J .  Bntt- 

(xiika; pensioniiren utses hvarje år. 
De 5 Broldernas fond (Anonym 1877) kr. 

1,000. Vederbörande I~iroverkskolIegiiim; 
iippmiintran B t  vii1arta.d yngling vid 'mm- 
m~siuin, med företriide 5.t oherired1:tile cm- 
hetsmins söner. 

de Geers donation (K. Ch:% Ribbing 1783) 
kr. 2,250. Jakob och $oh. förs. kyrkoråd; 
understöd till 6 fattiga af Jak. och ,Toh. 
fOrs., af hvilka 4 enkor. 

direktia~i; a t t  bereda understöd å t  afske- 
dadt iinderbefal och manskap vid 9ve:t Lif- 
garde, beroende pi ~~ppf'öra~nde och tjen- 1 I 
stetid vid regementet. 

Drottningens hospitafskessa (grundlagd 
ar 1805 af en "Menniskov~n") kr. 76,368. 

i 
Direktionen öfver Drottningens hospital; 
r:intan anviindes till årliga pensioner samt 
tillfilliga nådepåfvor å t  afskcdadt och be- 
höfvande undeil~efiil och manskao af Svea 

delegares söner samla kapital till ntdel- 
iiing p$ eii gåiig efter vissa pi, förhand be- 
stirnda tider, eller ock U t  deras hustriir 
och diibtrar bereda lifr2nta vid viss ålder, 
dock ej före 40 år. 

Civilstatens pensionsinrättning (Ofl'eritlig 
inrittning 1826) kr. 7,297,802. Sarskilddi- 
rektion; pensioner &t civile ernbets- och 
tjeristeiniin rid fylda, 55 ars ålder; ktnjutcr 
arligt statsanslag af 72,971 kr. 

Collianders fond (Dorotiiea Ch. Collian- 
(ler 1850) kr. 600. Apotckarc-societetcns 
direktion; 111:nsion til l  fatt,iga apotekare- 
enkor. 

Coopverdie-Skeppare-Soeietetens kassa 
kr. 60,000. Sjökaptens-societetcri: af rh- 
tari tilldelas pensioner L t  Rlderst,igne sjij- 
kaptener sarrit deras enkor och hain, i f -  
vensom bcgrafningslijelp. 

Dahlgrenska donationsfonden (Apoteks- 
rcri J. A. Dahlgren 1876) kr. 6,740. Fo- 
sterliindska fiireningens styrelse; premie 
till lifriinteinsatser at  spada barn; iitdel- 
riingen skall biirja $r 1912. 

Dahls testamente (Mamsell M. C. Daiil) 
kr. 570. Skeppsholins fiirstinilirigs kyrko- 
och skoIr?td. 

Dalqvists fond (Enkan Ch. 1)alqvist 1784) 
kr. 337. Maria fors. kyrkara<; i t  en fattig 

\ler, 1875). Birskild direktion; :%tt befriimja 
allinzn sedlighet cich siirskildt verka, fijr 
afskaffande s f  prostitutionen shom laglig 
eller tolererad institution; i s:mibaiid har- 
med: ett arbetshem för v%rriiiösa quinnor, 
ett herberge och en sgskola för flickor, ett  
adressk~nt~or för sökimde och en laite- orh  
hjelpkassa in. in. 

Didrikssons fond (Enkan H. 3)idriksson 
1812) kr. 1,500. Mari8 fijrs. kyrkoråd: 8t.i- 
pendieu &t. siidra, lat.inliirover)iet till obe- 
stsnidt ant:il. 

Diedrichsonska donationerna (Direktören 
G. F. 1)iedrichson och hans fru) kr. 55,487. 
Direktioiien XVer Niidhjelpskassan; af ran- 
tun iitdelas pensioner ;Tt 30, 45 och 54 kr. 

Drakeska testamentsfonden (Linkriimaren 
Jonas Drake 1783) kr. 36,000. Sarskild 
styrelse; afkastniiigeii anvXiides till nn- 
derstöd 3t gamla froirima och sjukliga 

1f :~t t i~n.  
Dramatiska och musikaliska artisternas 

ensionsförening ('lleat,erdirektijren P. ;I. 
Reianti 185z) kr. 79,000. Snrskild direk- 
tion; att,, sa Emgt föreningens tillgängar 
inedgifva, litdela pensioner :t, 300 kr. kr- 
ligen. 

Drottningens hospital (3lenniskovin 1842) 
kr. 9!3,7S't. 8 ~ e a  Gardes regementskassas 



656 Fronima stiftelser, stipendiifonder, pensionsanutalter, 
iiiilg, Ulriita Eleoiiora,. antagligen 1682) kr. Elfstedtska pensions.Sonden (stiftad 1857 
124,410. Siirskild direktion; intagning och af en einbetsnian, hvilken anhallit f?? vara 
försörjriing af %Iderst,igna, sjukliga, i t og -  okiirid) kr. 4,927. Direktionen iifrer civil- 
t ighet stadda erikor och döttmr efter ci- statens peiisiorisii~rittn.; afkastningen skall 
viit och militare ernbets- och tjensteiiiiii, arivandas till understöd $t civila einhets- 
prester, borgare samt sbdana liofbetjentcr, och tjenstemiiils bchöfr:iilde enkor, med fire- 
Iivilka icko burit  livré. trade för dem, sorn egs mdnga ininderbriga 

Duboiska,-fonden (Stenhuggare11 C. G. eller oförsörjda barn. 
J)ubois 18b( och 1872) kr. 66,387. Folk- Eliassons understödsfond (Fabrikör Levy 
~kol~öfverstyrelsen i Stockliolm; iiiiderstiid Eliassoii och hans fru Edeline f. Salomons- 
%t skolbarn fiir förkofran, vid högre eller son 1874) kr. 5,000. Mosaiska försanil. fo- 
annan skolanstalt, i folksltoleundervisiiin- restandare; r intan anvandes t i l l  understöd 
gen. %t fattiga >-iiglingar och flickor inom mo- 

Dyks fond ((+udinund l?ylt 1659) kr. 615. saiska församl., hvilk:~ önska frillko~niia sig 
Förmyndarekanimaren; stipenclier. i yrke eller kunskaper. 

DafstumfQreningen (1868) kr. 26,157. Si r -  Etmbladska ionden (Lektor P. Bi. Elm- 
skild styrelse; a t t  bereda arbetsfirtjcnst %t Itlad 1871) kr. 1,000. Vederböraride laro- 
döfstuinma lcdariiöter samt medelst; l i n  el- verlis kollegiuzn; stipendiiiin fiir den i nio- 
ler gåfvor nnderstödja cleiri, so111 iiro sjuka genhetsesanien bast ritsordade. 
eller aldriga eller annars behöfvai-ide, iif- EngestrBms, Eufemia M. v., stiftelse (Stats- 
vensom a t t  ansltaffa bibliotek t i l l  iitlRiiing minister L. von Engeströril 1820) kr. 4,000. 
&t Iedamöterne eller enoi i i  fiircdrag r e r k a / ~ a t o l s k a  kyrkoviirdeii; f i sör jn inp f i r  4 
upply sailde. Ifattiga enbor af katolska bekiinnelsen. 

Ebersteinska, Schotteska och Kuhlman- Enke- och pupillkassan vid riksbankens 
ska donationerna (Fruarna (!l. A. C!. Kber- afdelningskontor och pappersbruk (Rikets 
st,ein och M. C!. Schotte iii. H. 1799, 1807 Stander 1851) lir. 79,379. Sarskildstyrelse; 
och 1817) ltr. 2,000. Kgl. Patriotislr:~ siill- peiisioiier %t cnkor och barn, dels efter 
skapet; rziitan utilelas arligcii t i l l  hemgift tjensteiriaii och Itetjente vid f. d. banko- 
%t 2:nc fattiga och dygdiga flickor af den t l iskont~~erket och dels efter siclana vidaf- 
arbetande Iclassen. delningslioiitoren och Tuiriba bruk. 

Edberg (Fattighjonet 1Tilm:a >;iibergs Enke- och pupillkassan vid Stockholms 
lifriiiitefond) kr. 675. Stor!ryrkoförsaml. stads embetsverk (Kungl. reglein. 1552) kr. 
fa,,tttri~v.2idsst,rrelse. ! 508.032. Sarsbild direktion: a t t  bereda -. ~.. ,?, - -- 

Egeriaorden (Viiil~aricilaren A. L. Helle- pe~sioner  %t delcgariies enlior och oför- 
berg 1850) kr. 9,103. Sirsltild styrelse; sörjd:~ barn. 
begrafilingslijelp och iinderstOti. En ärlig mans fond (1785) kr. 600. Klara 

Ehlerts testamente (Kapten H. R. Tihlcrt fattigvardest.; t i l l  det  fitttigastc hushiill. 
oe11 fin 3837) lir. 1,000. Tyska fiirsarnl. ! Erikssons fond (Eniefru l.. R. Chr. Eriks- 
forest5ndxve; rantan till iinnu lcfvaride slag- son 1866) kr. 1,000. Ladug%rdslands fors. 
tingar. l f a t t i g r ~ d r ~ t y r i l s e ;  till fördelning mollan 

Ehrenpåhls stipendiefond (Assessor d. F Bl(1erstigria. fruntimmer; lifriinta. 
Ghrenpahl oc,li haii:; l i~istrn 1781) lir. 250. Fabrikstattigkassan (Stocliholrns fabriks- 
.Katarina förs. kyrkor8d; pre~nicr i t  liirjun- idkare 1752) kr. 162,337. Direktionen öf- 
gar. ver Fal~rilrsfattigkasian; iinderstöd %t fa- 

Ekholms testamentsfond (Gnldsriieclen J. briksarbet,are. 
Elihol~ri 806) lir. 12,522. Jalcobs ort1 .Joii. Fagerbergs pensionsinrattning (Sadelnia- 
församl. fattigvkrdsst.; riiiitxri tillfaller "fat- kareglderinannen J. Fagerberg 1830) kr. 
tiga iiiedborgares enkor och minderåriga 173,421. Sirokild styrelse: pensioner, sjuk- 
barn" iced 30 kr. h r a r  krligeii. och begrafningshjelp åt fattiga och valfrej- 

Ekstrcms fond (Grossh. H. E. ~ k s t r ö m i d a d e  personer, som iiro eller \-arit borgare 
1842) kr. 15,000. Klara fiirsaml. kyr!ror;id. i Stockholm, deras enkor och oförsBrjda 
Rantaii utdelas till de inest beliöfvande barii; i r  1880 utdela(lec 16,547 kr. till 235 
enkor och ogifta frrintirn~rier, tiilhiirande personer. 
"panvrcs honteux" inom försariil. Fagerlundska Yo'o~sden (Sidenfabrikör M. 

Elernentariestipendiet (genom iiisariiling C. Fagerliind 1869) kr. 50,000. Direktionel: 
1865) kr. 1,000. Dir. öfrer nya elerxientar- öfver Subriksf*attigkaesan; uilderstöd t i l l  fa- 
slrolan; iindcrstöd föret,rädesvis i t  niigon briksarbetare. 
från sliolari utgangen lärjunge. soin stude- Falcks testamente (3Ianisell R. Ch. Falck 
rar vid Upsala universitet eller %t nbgon 1815) kr. 6,198. Direktionen öfver nödhjelps- 
Iarjunge vid sltolan. /kassan i Ptockholiii: riiiitan utdelar till 2 
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sjukkassor och dermed 

i Stoc+holm boende fattiga, valfrejdade 
oforsörjda juveleraredöttrar eller, om sådana 
ej finnas, till guld- eller silfverarbetares 
döttrar. 

Falk. M., Enkefru, kr. 500. Skeppsholms 
församlings kyrko- och skolråd. 

Falks fond (Enkan M. Falk 1796) kr. 500. 
Adolf Fredr. förs. fattigvårdsst.; t i l l  under- 
stöd å t  fattiga. 

Falks fond (Enkan &I. Falk 1796) kronor 
1,000. Ladugårdslands fors. fattigvårdsst.; 
till understöd åt fattiga. 

Falks fond (Jungfru Falk 1810) kr. 300. 
Klara fis kyrkoråd; t i l l  de fattiga jultiden. 

Falks fond (Enkefru M. Falk) kr. 800. 
Storkyrkofors. fattigvårdsst. 

Fattiga barns vänner (friherrinnan Ceder- 
ström, f. v. Cedervald 1841) kr. 11,117. Sär- 
skild styrelse; årlig bekladnad å t  2 gossar 
och, 2 flickor af hvarje af hufvudstadens 8 
terr. församl. samt årsafgift för iitackorde- 
rade flickor. 

Federationen, seden svenskaFederationen. 
Femte-Mars-Fonden (Flere onarnnda 1876) 

kr. 700. Maria förs. kyrkorad; t i l l  fattiga 
inom försanilingen. 

Femöreföreningen (Flera personer 1864) 
kr. 8,010. Siirskild styrelse; grundande och 
underhållande af barnhem i den svenska 
lappmarken. 

Ferms fond (Enkefru Ferm) kr. 500. 
Ladugårdslands föls. kyrkoråd; t i l l  julgåf- 
vor å t  fattiga fruntimmer. 

Fernerska belöningen (kanslirådet B. Fer- 
ner 1795) kr. 3,173. Vetenskaps-akadeinien; 
premieutdelning. 

Fikens fond (Komrnerse&det P. E. Filéen 
1822) kr. 17,500. Adolf Fredriks förs. fat- 
tigvårdsst.; t i l l  fattiga enkor i Stockholm. 

Filkenska pensionsfonderna (Kommerse- 
rådet P. Filéen 1822) kr. 143,120. Dir. 
öfver civilstatens pensionsiiiriittn.; pensioner 
och gratifikationer å t  fattige civile embets- 
och tjenstemin, afvensom å t  deras efterlem- 
nade enkor och barn; pröfningsrätt till- 
kommer K. Maj:t. 

Filéenska testamentsfonden (Kommerse- 
rådet P. E. Filéen 1822) kr. 25,044. Stats- 
kontoret; folkundervisningcns befrimjande; 
2,000 kr. utbetalde för arbeten vid nya 
seminariebyggnaden i Wexiö. 

Fischers testamente (Kaptenen Joli. J. 
Fischer 1772) kr. 1,666. Tyska fiirsaml. 
föreståndare; t i l l  husfattiga. 

Flobergs fond(A. Floberg) kr. 4,000. Stor- 
kyrkoförsaml. skolråd; rantan ä r  anslagen 
%t fattiga skolbarn. 

Flobergs fond (Guldsmeden S. Floberg 
1830) kr. 3,00!. Förmyndarekammaren; 
pensioner till civila enkor. 

Brand- och Lifförsakrings-Aktiebolaget 
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Flobergs fond (Guldsmeden S. Floberg 
1830) kr. 1,500. Katarina förs. fattigvårdsst.; 
pension å t  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-kommis- 
sionen; räntan användes t i l l  lifstidspensio- 
ner å t  2 fattiga borgarenkor, af hvilka den 
ena bör vara guldsmedsenka. 

Flcdinska stipendieinrattningen (Borg- 
mästaren S. C. Flodin 1795) kr. 146,985. 
Stockholn~s magistrat; understöd t i l l  s tu- 
derande vid Opsala och Linköpings högre 
elementarlaroverk. 

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

Focks fond (Majoren, friherre A. F. Fock 
1843) kr. 500. Adolf Fredriks flirs. fattig- 
vårdsst.; t i l l  fattiga skolbarns bekladnad. 

Folckerska och Barkerska testamentet 
(Enkefru C. Ch. Bark 1867) kr.' 2,016. 
Laduzårdslands förs. kyrkoråd; t i l l  pen- 
sion å t  en fattig qvinna, som genom s i t t  
arbete måste försörja åldriga föräldrar. 

Folkskollararnes enke- och pupillkassa 
(Kgl. Naj:t och Riksdagen; Kgl. reglemente 
den 15 Okt. 1875) kr. 1,149,517. Särskild di- 
rektion; pensionerande af enkor och barn 
efter ordinarie folkskollirare; skyldighet 
a t t  vara delegare i kassan åligger hvarje 
folkskolliirare, som efter reglementets u t -  
färdande blifvit ordinarie innehafvare af 
tjenst med delaktighet i folkskollärarncs 
pensionsinrittning. 

Folkskollararnes pensionsinrattning (Kgl. 
&faj:t och Riksdagen ; Kungl. reglemente den 
30 Nov. 1866) kr. 4,457,915. Särskild direk- 
tion; pensionerande af ordinarie lärare vid 
folkskolorna i riket; förbindelse t i l l  delak- 
t ighet åligger hvarje skolområde i riket 
för hvar och en af dess läraretjenster vid 
högre folkskola, samt hvarje skoldistrikt för 
dess ordinarie liiraretjenster vid egentlig 
folkskola. 

"Fond fiir barnhusbarn af qvinnokiinet" 
(Statsrådet C. J. Malnisten, Friherre F. 
Vrede, Grosshandlaren A. Frestadius m. fl. 
1861) kr. 31,820. A111nsnna Barnhusinratt- 
ningen; insättning i r inte- och kapitalför- 
siikringsanstalten i Stockholm t i l l  beredan- 
de af lifränta vid 55 år. 

"Fond för pensioner åt f. d. Sjökapte- 
nery7 kr. 32,065. Grosshandels-societetens 
deputerade; af räntan utgå understöd å t  
gamla sjökaptener eller deras enkor och 
döttrar. 

Fonder för blindes sjelfverksamhet 
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(Bfamsell C. R. C. C. och S. N. Backman) 16 gossar erhålla klader, skodon, skolafgift 
1861) kr. 1,000. (Drottning Josefina 1873) och lasmaterial. 
kr. 1,000. (Ingeniör Bolinder 1873) kronor Fuhrmans fond (Hofkillaremistaren P. H. 
305. (Enkefru L. Myhrman 1875) kr. 1,000. Fuhrman 1772) kr. 600. Klara förs. fattig- 
(Okänd 1880) kr. 3,000. (Possessionaten G. vårdsst.; till Adolf Fredriks fattighjon. 
E. Witte 1880) kr. 10,000. (Okiind 1880) Fuhrmans fond (Hofkallaremastaren P. H. 
kr. 10. (Bokbindaren H. F. Schmartz 1880) Fuhrman 1772) kr. 187. Katarina församl. 
kr. 49. (Besparade rantor 1880) kr. 1,723. fattigvårdsst.; till fattighjonen. 
Särskild direktion; utgående elevers under- Fuhrmans fond (Hofkiillaremastaren P. H. 
stödjande med rnaterialier, verktyg m. m.; Fuhrman 1772) kr. 597. Klara förs. fattig- 
lifranta utgår tills vidare af Backmanska vardsst.; till fattighjonen. 
fonden. Fuhrmans fond (Hofkallaremistaren P. H. 

l 
F~~~~~~~~ fond ( ~ ~ ~ ~ t ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  C. G. Fuhrman 1772). Tyska förs. 6 föreståndare 

F~~~~~~~ 1858) kr. 1,500. ~l~~~ fattig- samt 3:ne executores testanlenti. Donatio- 
vårdsst.; till 2Zne fattiga borgare- nen består af fasta egendomen n:o 20 Svart- 
enkor. mangatan. 

föreningen (på inbjudning Föreningen för frivillig vård a f  sårade 

af Generaldirektör G. T, 1869) och sjuke i falt (Konung Oscar II fl. 
1868) kr. 35,731. Verkstillande utskott; kr. 36,470. Sïrskild styrelse; minskande af att hos svenska folket deltagande för 

fattigdomens tillvaxt; år 1880 utdelades vården af och sjuke i falt samt att 2,295 kr. till 800 personer. medelst insamling och förvaltning af fri- 
I Frimurarebarnhuset B Kristineberg (Fri- villiga verka för denna 

n~nraresamfundet 1753) kr. 586,320. Sar- ordnande och utvidgning; utdelning är 
skild direktion; till vård och uppfostran gjord till föreningens fyra sjukskfiterskor. ~ inom inrittningen af fattiga varnlösa barn; ~ ö ~ ~ ~ i ~ ~ ~ ~  för sinnesslöa barns vård 
135 vårdas f. n. å inrättningen; fastigheten (Professoren N. G. Kjellberg nl. fl. 1869) 

l ar värderad till 300,000 kr. kr. 68,121. Sïrskild styrelse ; uppfostran af 
l Frodells testamente (Slagtareålderman- siiinesslöa barn; f. n. vårdas å inrattningen 
l nen C. H. Frodell 1813) kr. 1,500. Rata- 35 barn. 

rina förs. fattigvardsst. Föreningen till minne a f  konung Oscar I 
Fru Hanna W:$ fond (Bruksegaren G. F. och drottning Josefina (efter inbjudning 

Berndes 1876) kr. 5,772. Direktionen för st,iftades föreningen genom subskription. 
I sällskapet Pro Patria; understöd å t  fattiga Enkedrottning Josefina skänkte 30,000 kr. 
1 harnafödersltor. 1873) kr. 322,708. Särskild styrelse; a t t  i 

Franckelska understödsfonden (Blaskin- förbiittringsanstalt upptaga och vårda van- 
I direktör E. Franckel 1873) kr. 2,000. Dir. artade gossar, hvilka af polis- eller kommu- 

f i r  statens jernviigstrafiks pensionsinratt- nalmyndighet hos föreningen anmilas eller 
ning; understöd till 2:ne ur statens jern- på grund af domstols förordnande skola i 
vagstrafiks enkc- och pupillkassa pcnsione- allmin uppfostringsanstalt insattas samt 
rade enkor. a t t  bereda skydd &t frigifna;,.å föreningens 

Fuhrmans fond (Hofkallaremastaren P. H. åkerbrukskoloni Hall inom Ostertelje soc- 
Fuhrinan 1772) kr. 383. Jakobs och Johan- ken af Stockholms la11 vårdades 1880 124 
nis fattigvårdsst.; rantan användes till und- gossar, af hvilka för de flesta erhölls en 
fägnad midsommaraftonen åt  fattighjonen. årsafgift af 150 kr.; omkostnaden för hvarje 

Fuhrmansfond (Hofkallaremastaren P. H. gosse anses uppgå till 362 kr. för året. 
Fuhrman 1772) kr. 183. Ladugardslands Första stipendiefonden (Okänd 1880) kr. 
förs. fattigvårdsst.; fattighushjonens för- 536. Stockholms reallaroverk; stipendier 
pliigning midsommardagen; rantan öfver- å t  medellöse lärjungar. 
lemnad till Sabbatsbergs fattighusinrattn. Gahms donation (Ritlararen P. J. Gahm 

Fuhrmansfond (Hofkallaremastaren P. H. 1826) kr. 3,000. Akad. f. d. f. konst.; till 
Fuhrman 1772) kr. 389. Maria förs. fat- belöningar å högtidsdagen. 
tigvårdsst.; fattighushjonens förplagning Garvens donation (Fru J. E. Garven 
midsommardagen. 1772) kr. 1,000. Tyska församl. förestån- 

Fuhrmans fond (Hofkallaremastaren P. H. dare; till behöfvande fruntimmer. 
Fuhrman 1772) kr. 1,250. Tyska församl. Geijers fond (Lagmansenkan Geijer) 1,500. 
6 föreståndare och 3 testamentsexekutorer; Storkyrkoförsaml. fattigvårdsstyrelse. 
till husfattiga. Georgiska fonden, kr. 897. Stockholms 

Fuhrmans fond (Hofkällaremastaren P. H. stads konsistorium. Arliga rantan är 40 
Fuhrman 1772) kr. 31,000. Tyskaförsaml.; kr. och utdelas till 2 fattiga fruntimmer. 
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s j~~kkbssor  och dermed 
Gjiirckes donationsfond (EnkefruC. Gjörc- 

ke 1874) kr. 2,000. Katarina förs. skolråd; 
premier å t  e t t  eller högst två fattiga fa- 
der- och moderlösa skolbarn. 

Godlunds testamentsfond (Direktör J. 
Godlund 1868) kr. 4,000. Jakobs och Joh. 
förs. kyrkoråd; understöd t i l l  fattiga och 
orkeslösa inom församlingen. 

Godus fond (Segelsömmareenkan C. Godu 
1787) kr. 555. Klara fattigv5rdsstyrelse; 
pensioner t i l l  2:ne fattiga enkor el. jungfrur. 

Godus fond (Segelsömniareenkan C. Godu 
1787) kr. 560. Adolf Fredriks förs. fattig- 
vardsst.; rantan tillfaller 2 fattiga enkor, 
eller ogifta fruntimmer, 60 år gamla, eller 
sådana, som utaf sjukdom eller lyten icke 
kunna försörja sig. 

Godus fond (Segelsöminareenkan C. Godu 
1791) kr. 1,712. Maria fors. fattigvårdsst.; 
pensioner å t  5 enkor eller ogifta frunt. 

Godus fond (Segelsömmareenkan C. Godu 
1789) kr. 150. Katarina förs. fat,tigvårdsst.; 
utdelning t i l l  fattighushjonen. 

Godus fond (Segelsömniareenkan C. Godu 
1797) kr. 1,333. Katarina förs. fattigvårds- 
styrelse; pensioner å t  enkor eller döttrar t i l l  
l civil tjensteman, 1 prest, 1 militar och 
l borgare. 

Godus fond (Segelsömmareenkan C. Godu 
1787) kr. F,333. Katarina förs. kyrkorkl; 
pensioner å t  enkor m. fl. 

Godus fond (Segelsömmareenkan L. Godu 
1791) kr. 1,398. Kungsholms förs. fattig- 
vårdsst.; t i l l  t re pensioner å t  enkor eller 
ogifta fruntimmer i församlingen. 

Godus fond (Segelsömmareenkan C. Godu) 
kr. 850. Ladugårdslands förs. fattigvårdsst.; 
t i l l  understöd å t  fattiga; rantan öfverlem- 
nad t i l l  Sabbatsbergs fattighusinrathing. 

Godus fond (Segelsömmareenkan L. Godu) 
kr. 9,164. Borgmastareni Stockholm; rantan 
användes t i l l  pensioner å t  6 enkor efter 
embets- och tjensteman inom Stockholms 
magistrat m. fl. 

Godus fond (Segelsömmareenkan L. Godu) 
kr. 555. Storkyrkoförs. fattigvårdsst.; ran- 
tan  utgår t i l l  2 ålderstigna enkor eller 
ogifta qvinnor inom Riddarholmsförs. 

Godus testamentsfond (Segelsömmareen- 
kan C. Godu 1791) kr. 555. Jakobs och 
Joh. fattigvårdsstyrelse; årliga rantan skall 
utgå t i l l  underhåll för 2:ne inom församl. 
boende arbara och valfrejdade hederliga 
enkor eller ogifta fruntimmer, som uppnått 
60 års ålder, eller ock sådana yngre, som 
genom sjukdom eller lyten äro urståndsat- 
t a  a t t  sig genom arbete försörja. 

Gothers fond (Mamsell Gother 1838) kr. 
750. Klara församlings kyrkoråd; under- 
stöd åt fattiga. 
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Graans fond (Rryddkrainhandlaren C. D. 

Graan) kr. 750. Storkyrkoförsaml. enskilda 
fattigvårdsstyrelse. 

Graans testamente (Kryddkramhandlaren 
C. D. Graan 1836) kr. 22,169. Direktionen 
öfver Nödhjelpskassan; af rantan utgår 11 
pensioner. 

Gravallius' testamente (Fiiltpr. C. O. Gra. 
vallius) kr. 2,250. Direktionen öfver Svea 
Lifgardes fattigkassa. 

Grefve Gyllenborgs fond (Protokolls- 
sekreteraren C. A. D. Gyllenborg 1858) 
kr. 8,302. Dir. för sällskapet Pro Patria;  
gratifikationer å t  gamla orkeslösa tjenare 
och tjenarinnor för långvarig, trogen tjenst. 

Grewesmuhlska friskolan (Grossh. C. A. 
Grewesmuhl 1812) kr. 143,825. Särskild di- 
rektion; t i l l  fattiga barns undervisning i 
skolamnen, handaslöjd m. m. samt t. klader. 

Grillska donationen (Brukspatron J. W. 
Grill 1863) kr. 20,190. Vetenskaps-akade- 
mien; fonden afser bildande af en zoologisk 
tradgard. 

Grisbackska testamentsfonden (Enkefru 
S. $1. Rannerström f. Grisback 1777) kr. 
6,750. Direktion öfver Allm. Enke- och 
pupillkassan; understöd å t  behöfvanae en- 
kor eller fader- och moderlösa barn. 

Groens fattigförsörjningsinrätining(Bergs- 
rådet A. H. Groen 1839) kr. 143,753. Se- 
rafimerlasarettet~ direktion; af rantan ut- 
delas 50 pensioner t i l l  medellösa. 

Grosshandels-Societetens pensionskassa 
(Grosshandels-societeten 1815) kr. 140,800. 
Grosshandels-societetens deputerade; pen- 
sioner t i l l  grosshandlare, deras hustrur, 
enkor och barn i Stockholni. 

Grosshandels-societetens och Skeppsre- 
deriernas deputerades pensionskassa (Gross- 
handels-societetens deputerade 1854) kr. 
32,065. Grossh.-societ. deputerade; pen- 
sioner t i l l  sjökaptener samt gratifikationer 
t i l l  sjökapteners enkor och döttrar. 

Groths testamente (Grosshandlaren J. H. 
Groth 1785) kr. 12,500. Tyska församl. 
föreståndare; t i l l  6 pensioner å t  afsigkom- 
ne, öfver 50 år gamla köpman. 

Grundbergs fond (Grossh. A. N. Grund- 
berg 1852) Itr. 2,000. Maria förs. fattig- 
vårdsstyrelse; å t  behöfvande inom förs. 

Gråbergs fond (Eolleg. Sch012 E. Grå- 
berg) kr. 500. Katarina förs. kyrkoråd; 
premier å t  i sång skickliga lärjungar. 

Guillaumska testamentsfonden (Mamsell 
M. J. Guillaume 1867) kr. 4,026. Direkt. 
öfver Veterinarinst. anskaffande af tjenliga 
lokaler vid ~eter i&rins t i tu te t  för vård af 
sjuka djur, som behöfva värmda rum. 

Guthermuthska fonden (Elsa Guthermnth 
f. Wil lamsber~.  enka efter C. P. Guther- 
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muth 1703) kr. 13,700. Fiirvaltn. af de san; rantan ut,$ir såsom understöd å t  ofar- 
under f. d. Kungl. Borvrättens vård stalda diga eller sjuka och behöfvande frnntiril- 
medel; understöd å t  r"ingare hofbetjentes iner nied biittre uppfostran. 
fattiga barn. Magboms testamente (Mamsell C. U. Hag- 

Giihlstorffs testamente (Kapt. J. J. Guhls- bom 1833) kr. 18,000. Grossh.-societetens 
torff 1870) kr. 1,000. Syska forsainl. förest.; deputerade; sex pensioner B 150 kr. t i l l  
t i l l  behöfvande sjöman och deras enkor. fattiga enltor och döttrar efter skeppskla- 

Gyldenstolpes donationsfond (Grefve A. rerare eller, om sådana ej finnas, efter 
G. Gyldenstolpe 1855) kr. 1,800. Jakobs grosshandlare. 
och Joh. fattigviidsstyrelse; t i l l  understöd Hallengrenska fonden (Apotekaren J. K. 
å t  2:ne åldriga, sjuka personer, helst å för- Halleiigren 1836) kr. 2,675. Apotekare-so- 
samlingens fattighus. cietetens direktion; pensioner till farina- 

G Ilenborg, C. A., Grefve, kr. 7,500. eeuter, som begagna apot.-societ. institut. 
~iaioniss-s%llskapets förvaltningsutskott. Hallgrens fond (Assessorskan Hallgren 

Gymnastiskt-ortopediska institutets fat- 1528) kr. 1,500. Klara förs. kyrkoråd; v.11- 
tigfond (Professor N. Akerman in. fl. 1834) derstöd å t  fattiga. 
kr. 11,044. Direktionen för Gymn.-0rtop.- Hallgrens fond (Mainsel1 &F. S. Hallgren 
Insti tutet;  kostnadsfri viird och hjelp å t  1841) kr. 1,500. Klara förs. kyrkoräd. 
fattiga personer, som licla af kroppslyten. Hallgrens Pond (Mainsell 11. S. Hallgren 

Gåfva a f  en gammal tjensteman (en gam- 1841) kr. 1,752. Kungsholms församliilgs 
nia1 tjensteman 1830) kr. 46,832. Direkt. kyrkoråd. 
öfver civilstatens pensionsinrittn.; försörj- Hallgrens fond (llamsell &I. S. Hallgren 
ningshus för civile embets- och tjenste- 1841) kr. 1,500. Maria församl. kyrkorid; 
nians i fattigdom efterlerunade eiikor och räntan af dessa 3:ne fonder tillfaller sjuka 
barn. och ofärdiga frunt.; tillfiilligt understöd. 

1872 ars åfvofond (anony~n 1872) kr. Hammarins stipendiefond (Fru E. Haill- 
, n e läroverks kollegium; inarin f. Casparson 1872) kr. 20,000. &Iu- 1,000. ~ e d e i t ö n  d 

understöd och belöning å t  en eller två be- sikaliska akad.; för understöd åt. konserva- 
höfvande och flitiga liirjnngar i 4:de och toriets elever; f. n. Iifriinta. 
5:te klassen. Hammarskiöld-Risellschiildska stipendie- 

Gäderins fond (Husgerådskanimarbetjen- fonden (1842) kr. 40,000. Sarskild styrei- 
ten A. Gaderin 1833) kr. 4,500. Katarina se; årl ig utbetalning 1,500-1,700 kr. a t t  
förs. fattigvLrdqstyrelse; t i l l  utclelning å t  fördelas mellnil Artilleri- och Ingeniörhfig- 
fattighushjonen. skolan samt TCrigshögskolans elever. 

Gösches fond (Grosshandlaren J. H. Gö- Handelsbokhållarnes pensionsförening 
sclte 1781) kr. 1,500. Maria förs. fattig- (1869) kr. 358,399. Särskild styrelse; pen- 
vårdsstyrelse; fattighushjonens förplagning sioner. 
å H. M. Konungens födelsedag. Handelsflottans pensionsanstalt (Kungl. 

Gösches fond (Grossh. J. H. Gösche 1782) 11aj:t och Rikets Ständer 1864) kr. 474,910.. 
kr. 2,250. Tyska försanil. förestandare; Sarskild direktion; pcnsionsberattigad iir 
pensioner t i l l  4 afsigkomne gamla borgare. den, som uppnått  55 års ålder, åtnjuter 

Gösches fond (Grossh. J. H. Gösche 1781) inedborgerligt fijrtroende och varit i 25 %r 
kr. 1,500. Tyska församlingens förestån- vid Svenskt sjömanshils inskrifven samt, 
dare; t i l l  husfattiga. utan a t t  hafva begått rymningsbrott, under 

Götiska förbundets donation, Vitterhets-, dessa %r idkat sjöfart med Svenskt han- 
Historie- och Antiqvitetsnkademien; för an- delsfartyg, deraf hufvudsakliga tiden, be- 
tiqvariska ändamål; fonden ursprungligen stämd ti l l  17 ar, % utrikes orter; å r  1880 
600 kr.; riintaii l igges för niirvarande fort- utdelades 87,271 kr. t i l l  907 personer. 
farande t i l l  kapitalet. ! f. d. Mandelsföreningens öfverskottsfond 

Haakska donationen (vice Presidenten M. (öfverlemnad af Handelsföreningen i Stock- 
Haak 1831) kr. 43,804. Direkt. öfver civil- holm 1865) kr. 2,000. Bemedlingskommis- 
statens pensinsinrattning; pensioner å t  ci- sionen; pension t i l l  en rninuthandlande. 
vile embets- och tjensten~ans enkor o. barn. Hanssons fond (Borgmästaren H. Hans- 

Hackmanska testamentsfonden (Enkefru son 1653 och 1663) kr. 1,414. Stockholms 
J. Hackman 1830) kr. 1,500. Katxrinamr- förmyndarekammare; stipenclier. 
samlings fattigvårdsstyrelse ; till fattighu- Hartmans fond (Bryggaren N. Hartman 
sets sjuksal och sjuka. 1837) kr. 2,340. Adolf Ii'redriks förs. kyrko- 

Hagbomska stiftelsen för Pauvres Hon- råd; understöd &t fattiga liirjungar i f t r -  
teux (Mamsell C. U. Hagbom 1833) kr. samlingens skola. 
20,000. Direktionen öfver Nödhjelpskas- Hartmansdorffska stipendiet (genom in- 
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5arnling 1863) kr. 1,000. Direktion ö h r  tiga enkor o. oförsörjda barn efter borgare 
Nya elementarskolan; understöd å t  medel- i Stockholm. 
löse flitige lärjungar. Helins donationsfond (Enkefru L. Helin 

Hays fond (Friherrinnan C. Hay 1859) 1815) kr. 3,000. Jakob och Joh. fattig- 
kr. 500. Ladug~rdslaiids förs. fattigvårds- vårdsstyrelse; rantan skall lika fördelas 
styrelse; t i l l  förbättrande af hjonens kost emellan de å Jakobs och Joh. förs. fattig- 
under sjukdom; rantan öfverlemnad ti l l  hus intagna hjon. 
Sabbatsbergs fattighusinrattning. Hellmans fond (Assessor Eellnilan) lir. 

Hebbes pensionsfond (Brukspatroii A. 500. Ladugårdslands förs. fattigvårdssty- 
T-Tebbe 1824) kr. 15,000. Direktionen öfver relse; t i l l  jul och nyårsgåfva %t fattighus- 
Strandbergska kikareinrattningen. Af ran- hjonen; rantan öfverlemnad till Sabbats- 
tan utgå årligen 9 pensioner å 100 kr. t i l l  bergs fattighusinrattning. 
fattiga enkor eller oförsörjda döttrar efter Helmfeldtska stipendiefonden (Riksrådet 
L?frälse embetsman. Baron Simon Gundel Helmfeldts enka M. 

Hebbes donation (Kgl. Sekr. Ph. Hebbe H. von Pa r i  1683) kr. 39,000. Stockholms 
1868) kr. 10,000. Storkyrkoförs. kyrkorkd; magistrat och en af densamma utsedd di- 
diverse ändamål, barnavård in. ni. rektör; understöd å t  studerande vid Upsala 

Hebbes legat (Kommerserådet S. B. Hebbe universitet, företradesvis till slagten; af rän- 
1792) kr. 750. Pastorn i Syska försanilin- torna skall underhållas faltinarskalk Helm- 
gen; för fattiga. feldts graf i Storkyrkan. 

Hebbes stipendiefond (K. sekreteraren J. Hemmet för frigifna qvinnor (Hertigin- 
Ph.  Hebbe 1852) kr. 3,000 N~~sikal iska  aka- nan Sofia af Östergötland 1860) kr. 76,677. 
{leinien; t i l l  beframjancle af organistbild- Särskild direktion; a t t  uppratta från fan- 
iirngen. gelset frigifna qvinnor; i hemmet vistas 

Hebbes testamente (Brukspatr. A. Hebbe högst 12 qvinnor. 
1824) kr. 10,500. Tyska försanil. fijrest.; o Hemmet för vanvårdade flickor (Karolins 
till meddellösa försanilingsinedlemmar, före- Aström 1871). Under stiftarinnans inseen- 
tradesvis barn. de; vård, undervisning af fattiga flickor. 

Hebbes testamente (Koinriierseridet S. Hernmarckska stipendiet (Professorn 3. 
B. Hebbe 1803) kr. 3,000. Tyska försainl. Dorpat A. Bulmerincq 1874) kr. 3,000. Di- 
Iirest.; t i l l  husfattiga. rektionen öfver Nya elementarskolan; lin- 

Hedrens fond (Biskop J. J. Hedrtin) derstöd &t en flitig llrjunge vid skolan. 
900. Jakob och Joh. förs. kyrkorkl; t i l l  Hiertas stipendiefond (Fröknarna H. och 
böcker å t  niedcllöse larjungar. 8. Hierta 1873) kr. 6,009. Karolinska in- 

Hederkielms testamentsfond (Kaniniar- stitutets lararckoll.; stipendier å t  qvinnor, 
revisionsrådet G. O. Hederhieliii 1797) kr. som studera medicin. 
1,000. Jakobs och Sohaniiis fattigvgrds- Lars Hiertas minne (Fru W. Hierta f. 
styrelse; rantan skall hvarje halfår utdelas Fröding 1877) kr. 411,775. Sarskild sty- 
t i l l  fattiga, födda inom Jakobs förs. relse; a t t  fr i t t  och oberoende verka för det 

Hedings fond (Margareta Neding 1705) menskliga framZtsliridandet och detta huf- 
lir. 862. Stockh:~ Föriiiyndarekaiiiinare; vudsakligen genorri a t t  framkalla och be- 
st,ipendier å t  studerande vid Upsala uni- fordra sådana vetenskapliga upptäckter O. 

versitet. uppfinningar, sociala förbiittringar och fri- 
Hedstr6ms fond (Sidenfabrikör C. Hed- sinnade reformer, som kunna blifva t i l l  

ström 1822) kr. 30,000. Katarina förs. fat- välsignelse för menskliglieten i allmänhet 
tigvardsstyrelse; utdelning bland fattig- och sarskildt för Sveriges folk; stiftelsen 
hiishjon; 75 kr. tilldelas årligen %t försörj- utgifver genom sarskild redaktör skriftse- 
iiingshjonen. rierna "Ur vår tids forskning", "Lefnads- 

Hedströms pensionsfond (Fabrikör C. teckninqar öfver utrii8rkta personligheterii 
Nedström 1822) kr. 3,400. Förmyndare- samt ( '~ ibl io tek  för helsovårdi<. 
kamin,; pensioner å t  behöfvande i Stockh. Hillbergs stipendiefond ("Okänd gifvare 

Hedströms testamente (Fabrikören C. 1865'.) kr. 1,000. Jakobs och Joh. kyrko- 
Hedström 1832) kr. 6,000. Direktionen öf- råd; understöd %t rnedellösa lärjungar. 
ver Nödhjelpskassan; rantan ar anslagen von Hillebrands understödsfond (Friherr- 
t i l l  4 pensioner A 75 kr. åt enkor o. oför- innan Ulla von Hillebrand 1860) kr.85,951. 
sörjda barn efter civile tjenstemän vid Serafimerlasarettets direktion; t i l l  fattiga,, 
Stockholms juridiska verk. gamla och sjuka fruntiniiner. 

Hedströms testamente (Sidenfabrikör C. Hochschilds pensionsfond (Lagman J. H. 
Redström 1832) kr. 3,000. Beinedlingskoiii- Hochschild 1830) kr. 11,316. Stockh:~ för- 
missiouen; pensioner A 75 kr. utgå t i l lfat-  myndarekamriiare; rantan utgår till tvenne 
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pensioner h 225 kr. å t  fattiga ogifta, öfver M. Russ' forne lärjungar 1863) kr. 2,498. 
30 år gamla fruntimmer, hvilkas fader till- Karolinska inst. lärarekoll.; stipendier å t  
hört  Stockh. magistrat af literata klassen. stiiderande vid Karolinska institutet. 

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

Holmbergs fond (Kryddkramhandl. N. laroverks rektor och koll.; understöd å t  
Holmberg 1853) kr. 1,500. Adolf Fredriks medellösa lärjungar. 
förs. fattigvårdsstyrelse. Hulphers fond (Handl. J. TV. Hulphers 

Dito Dito 1,500. Klara förs:s fattig- 1812) kr. 6,000. Klara förs:s fattigv.-stp- 
vårdsstyrelse. relse; af rantan utgh 12 pensioner iL 30 

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

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

Dito Dito 1,500. Maria förs:s fattig- för Svea ad.-reg. pensionskassa; premier å t  
vårdsstyrelse. fattiga skolbarn inon1 Svea art.-reg.; kapi- 

Dito Dito 1,500. Ladugårdslands förs:s talet ingår i soldat-barnhusltassan. 
fattigvårdsstyrelse; räntan öfverlemnad Haggmanska fonden (Mamsell Hagg- 
t i l l  Sabbatsbergs fattighusinrittning. man 1870) kr. 3,000. Stockh. stads konsi- 

Dito Dito 2,907. Kungsholms förs:s storium; pension. 
fattigvårdsstyrelse. Handels donation (Professorn J. A. Jo- 

Dito Dito 1,500. Storkyrko-förs:s fat- sephson 1871) kr. 485. Musikaliska Aka- 
tigvårdsst; rantan anvandes, likasom för demien; för primavista sång och harmonisk 
de föregående 7 donationerna, t i l l  förökan- kunskap; ralitan lagd t i l l  kapitalet. 
de af den dagliga kosten för de b fattig- Höglundska fonden (Biksgaldskommissa- 
husen intagna blinda hjon. rien G. Höglund 1870) kr. 14,363. Dir. 

Holmbergs fond, kr. 1,500. Storkyrko- öfv. Stockh. stads undervisningsverli; t i l l  
förs:s enskilda fattigvårdsstyrelse. lifriintor, sedan stipendier. 

Holmbergs fond (1860) 5,000. Katarina Möpfners legat (Nikolaus Höpfiler 1696). 
f6rs:s skolrbd; undei-visning i handslöjd å t  Pastor i Syska förs.; för fattiga; donationen 
fattiga flickor. består af egend. n:o I l  St. Nygatan, hvars 

Hoppensteds, Sofie fond (Fru Adlersparre afkastning f. n. ar 3,200 kr. 
1871) kr. 300. Klara fattigvårdsstyrelse, Invalidhusfonden (Kungl. Maj:t och rikets 
till fattiga flickor i Klara barnhem o. Ty- stinder) lm. 1,925,657. Arnibförvaltningen 
sta skolan. pension och gratifikation å t  militära per- 

Horns stiftelse (Grefvinnan A. S. Horn soner; år  1880 utdelades 76,337 kr. 50 öre 
f. Blomstedt 1858) kr. 181,384. Dir. öfver t i l l  771 personer. 
Armkens pensionskassa; pensioner å t  mili- Isbergs pensionsfond (Presidenten i Svea 
tarer, embets- och tjenstemans i fattigdom Hofriitt C. E. Isberg 1856) kr.41,738. Dir. 
efterlemnade hustrur och barn; företrädes- öfver civilstatens pensionsinrattning; pen- 
vis å t  fattiga enkor och rlöttrar efter rytt- sioner ä t  enkor eller oförsörjda döttrar, 
mastare, kaptener, liijtnanter och under- samt t i l l  uppfost~ringslijelp å t  söner efter 
löjtnanter. ledamöter af högsta donlstolen eller Svea 

Hults fond (Jungfru A. L. I-Iult 1805) hofritt. 
kr. 1,100. Maria förs:s kyrkoråd; t i l l  fat- Israelitiska fruntimmersförening. i Stock- 
tigas understiiii, t i l l  obestimdt antal. holm, kr. 8,871. Särskild styrelse; sjuk o. 

i-lultgrens fond (Enkan A. B. Hultgren begrafningshjelp inom Israelitisk församl. 
1866) kr. 500. Ladu@rdslands förs:s fat- israelitiska ynglingaföreningen (1819). 
tigvårdsstprelse; tillstyrelsens godtfinnande. Särskild styrelse; a t t  understödja t i l l  Stock- 

Hultqvists donation (Hofrattsrådet C. J. holms kommun hörande personer af mosaisk 
Lindencrona 1874) kr. 15,808. Tekniska trosbekiiniielse, hvilka egna sig å t  veten- 
högskolans styrelse; stipendier &t tekniska skapliga studier, å t  slöjd ellerhandtverk; a t t  
högskolans elever, bereda utväg för medellösa judiska barn 

Humbleska testamentsfonden (Eva Huinb- t i l l  erhållande af religions- och elementar- 
le f. Hollenius 1787) kr. 2,240. Förv. af undervisning m. m. 
de under f. d. Kgl. Ofre Borgrattens vard Jacobiska testamentsfonden (Veterinar- 
stälda medel; understiid %t enkor och barn lakaren L. Jacobi 1869) kr. 12,959. Direkt. 
efter betjent'e vid Kgl. hofvet och vid U1- öfver Veterinarinstitutet genom dess före- 
riksdals slott. stindare; resestipendium å t  en ung seteri- 

Magnus Muss' stipendiefond (Professor wirläkare. 
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Jacobsons testamente (Rådman C. Jacob- okänd, pseudonymen liAmicusli genom Prof. 
sen 1644) kr. 1,080: 50. Förmyndarekam- C. J. Eossander 1875) kr. 10,291. Karolin- 
ms.ren; en pension B kr. 54: 37 utgår t i l l  ska institutets lärarekollegium; stipendier 
en studerande yngling. å t  en eller två unge män, som vid institu- 

Jakobsons o. Mattsons fond (C. Jakobson te t  idka eller nyligen derstades afslntat 
och C. Mattson 1644) kr. 1,087. Förmyn- sina med. studier och ådagalagt synnerlig 
dareiammaren; stipendier. flit jernte intresse och fallenhet för kirurgi 

Jernkontorets tjenstemans och betjenings och oftalmiatri. 
enke- och pupillkassa (Jernkontor. tjenste- Ad. Kjellbergs stipendiefond (Professors- 
man 1813) kr. 156,072. Särskild styrelse; enkan Therese Kjellberg 1884) kr. 10,000. 
pensioner å t  Jernkontorets tjenstemäns o. Karolinska institutets lararekollegiiim; st i-  
betjentes enkor och barn. pendium t i l l  medicine studerande, som der- 

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

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

Jubelfeststipendiet (genom insaml. 1879) Klerckska fonden (Skriddaren Sv. Klerck 
kr. 2,800. Direktionen öfver Nya elemen- !)ch hans hustru 1883) kr. 5,000. Knngs- 
tarskolan; understöd å t  flitiga lärjungar i holms kyrkoråd; a t t  bispringa fattiga inom 
de tre högsta klasserna eller bland de f. församlingen. 
d. skolans lärjungar, som aflagt godkänd Knigges donationer (Enkefru A. M. B. 
mogenhetsexamen. e i g g e )  kr. 12,986. Direktionen öfver Nöd- 

Jungblads testamente (Prosten B. Jung- hjelpskassan. 
blad 1832 och 1834) kr. 3,000. Direktion. Kniggeska fonden (Enkefrn Knigge Anna 
6fver Nödhjelpskassan; 2:ne pensioner B 75 Maria von Balthazar 1822) kr. 25,000. Di- 
kr. utdelas grligen. rektionen öfver Drothinghuset;  räntan för- 

Karells fond (Kyrkohe:rden P. Karells delas i 10 pensioner & 142 kr. 50 öre t i l l  
enka Ch. &T. Bedendahl 1849) kr. 9,923. "i verklig nöd stadda ogifta fruntimmer 
Korkoherdarue i Jakob och Klara; under- eller cnkor af medelklasseni1, med vilkor 
stod å t  aflidna prestmans i fattigdom va- a t t  do äro "kZnda a t t  vara af obefläckad 
rande barn. vandel", med företridesrätt för ogifta sö- 

Karolinska Institutets reservfond (D:r A. kande af nämnda egenskaper. 
F. Regnell 1883) kr. 20,000. Karolinska Kniperska pensionsinrattningen (Enkefru 
Institutet; räntan skall användas t i l l  be- C. Kniper f. Wittfoth 1780) kr. 98,685, 
frimjande af den medicinska forskningen särskild direktion; understöd å t  fattiga och 
och dess tillgodogörande så \-il för under- ålderstigna ogifta fruntimmer, företrädesvis 
visningen som for literaturen. dern af borgerligt stånd; ar  1880 utdelades 

Katarina församlings donation (1814). 4,750 kr. till 99 personer. 
Katarina församl. kyrkoråd; böcker %t fat- f. d. Kolerafonden, kr. 802. Klara förs. 
t iga skolbarn. fattipårdsstyrelse; t i l l  styrelsens godtfin- 

i<ellners testamente (Fru D. Kellner 1747) nande. 
kr. 571. Tyska försainl. föreståndare; till s. k. Kolerafonden (1834) kr. 3,000. Maria 
fattiga barn. fiirs. fattigvårdsstyrelse; för barn, hvilkas 

Kihlströms testamentsfond (Slagtaren J förildrar aflidit i koleran. 
G. Kihlström 1830 och 1834) kr. 3,537 Kolerafond 1853 års (flere stiftare 1853) 
Jakobs och 3oh. Fattigvårdsstyrelse; räntan kr. 3,000. Maria fors. kyrkoråd; t i l l  barn, 
utdelas årligen på stiftarens dödsdag den hvilkas förildrar dött  i kolera, eller numera 
12 December t i l l  försarnl. fattighushjon. å t  fattiga. 

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

Kirkrings legat, kr. 250. Pastorn i tyska rantan utgår med pensioner A minst 30 kr. 
församlingen; för fattiga. för år  å t  behöfvande, som genom en bzttre 

Kirurgiska stipendiefonden (Donation af uppfostran blifvit urståndsatte a t t  sig med 
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gröfre arbete försörja eller a t t  i fattighus If. P. Krafft 1807) kr. 62,156. Storkyrko- 
kunna intagas. förs. skolrad; fri undervisning t i l l  fattiga 

Konung Oskar 1:s minne (Enkedrottning borgarebarn. 
Josephina 1877) kr. 350,000. Sirskild sty- Kreijs testamente (Assessor F. Kreij 1837) 
relse; asyl för obemedlade ogifta fruntini- kr. 2,362. Storkyrkofors:s kyrkoråd; rantan 
mer af standsklassen öfver 50 å r  gamla. tilldelas 2 utfattiga sängliggande f'örmm- 

Konungens enskilda fond (1817) kr. 7,500 lingsniedleminar. 
(årligt anslag). Dir. öfver arméens pensions- Kronprins. Josefinas Pensionsinratining 
kassa; pensioner å t  enkor och barn cfter vid Konungens 2:a Lifgarde (stiftad 182'3 
aflidna rnilitärpersoner; pensionärerna utses af officerskåren t i l l  hågkornst af Kronprin- 
af H. &I. Konungen. 

Krutmeijers fond (RansliraclinnanB. Krut-  
Konungens Hospitals- och Medalj-fonder ineijer) kr. 2,832. Klara fiirs. kyrkorid; t i l l  

(Hospitalsfonden ntgöres af: l )  efter 1813 försarnl. fattighushjon. 
och 1814 årens krig af enskilda personer f. d. Kryddkramh.-societetens pensions- 
i riket gjorda sammanskott., 2) af dava- kassa (Kryddkramliandelssocieteten 1775) 
rande kronprins Karl Johan skänkte större kr. 119,502. Virdarne af pensionskassan; 
belopp, 3) af konimerseradet P. Filén done- pensioner och understod. 
rade medel; Medaljfonden, stiftad af konung Kuhlauska arfvingarnes stipendiefond 
Ear l  XIV Johan). Särskild direlrt,ioii; pen- (Hedvig och A. Kiihlau samt Evelina Fa- 
sioner utgå t i l l  i fattigdom stadda enkor lenius f. Kiihlau 1866) kr. 1,000. Musika- 
och oförsörjda barn efter befäl, under- liska dlrademien för violinspelniog, 
befil och civile tjcnsteman vid arrneen Kuhlaus stipendiefond (Grosshandlaren C. 
och flottan. L. Kuhlau 1860); lir. 1,000. Musikaliska 

Konungens Nilitar-Hospitalsfond. Sar- akademien; för pianospelning. 
skild direktion; från nimde fond utga pen- Kumlings fond (Namsell G. Ch. Kun~ling) 
sioner t i l l  sammanlagdt belopp af 9,000 kr. kr. 1,500; Storkyrkoförsaml. fattigvårds- 
t i l l  i fattigdom stadda enkor och ofir- styrelse. 
sörjda barn efter befiil, undarbefil ocli ci- Kg!. Hofkapellets pensionsinrattning (H. 
vile tjeiisternan vid arméen och flottan. M. Konungen genom nåd. bref 1816) kr. 

Kgl. Gata Hofratts pensionsfond (Kgl. 307,478. Sarskild direktion; pensioner t i l l  
1faj:t och Göta Hofrätt 1831) kr. 10,494. hofkapcliister, deras enkor och barn. 
Direkt. öft-er civilstatens pensionsinr.; pen- Kgi. Hofstatens gratialkassa (Hofpredi- 
sioner å t  i fattigdom efterlenmade enkor kanterne J. G. Flodin och C. W. Strang 
och barn efter enibets- och tjenstemiin inom 1788) kr. 67,740. Särskild direktion;. må- 
Göta Hofratt; pröfningsritt tillkommer nadtliga understöd t i l l  vid dödsfallet i hof- 
Kungl. Maj:t. vets tjenst varande betjentes enkor och barn 

Kgl. Hofstatens Gratialkassa. Särskild under 18 års alder; arlig gåfva af Konungen 
direktion. 525 kr.; kollekt i slottskapellet cirka 400 kr. 

Kgl. Lifgardets till hast Pensionskassa Kgl. Teaterns arbetares och betjentes 
kr. 56,731. Särskild direktion. sjuk- och begrafningskassa (friherre F. 

Kgl. Svea Lifgardes Fattigkassa. Sar- ,4kerhielin 1823) kr. 72,008. Kgl. Teaterns 
skild direktion. direktör och kamererare; sjuk- och begraf- 

Konstförvandtskapets kassa (flera perso- ningshjelp och untlcrstöd L t  kgl. teat,erns 
ner 1754 och 1840) kr. 45,185. Särskild arbetare och betjente. 
styrelse; understöd å t  arbetare vid bok- Kgl. Teaterns pensionskassa kr. 510,519. 
tryckeri och stilgjuteri samt deras enkor Sarskild direktion; pensioner. 
och hustrur. Kärners fond (Laildtbrukaren J. G. Körner 

KraBtiska skolan (Hofinstrumentmakaren 1860) kr. 3,000. Maria Magdalena försam- 
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liiig; rantan utdelas å t  G fattiga blinda demien; till inrättande å Serafimerlasarettet 
eller, om sådana ej finnas, behöfvande bor- af sangar för nödlidande sjuka resande,före- 
gare eller deras enkor. tradesvis fråii främmande land. 

Ladous fond (Dorothea Ladou 1748) kr. Letterstedtska fonden till förman f ö r  
j 

500. Stockholnls förnlyndarekammare; sti- Vallerstads församling m. m. (Generalkon- 
pendier. sul J. Letterstedt 1860) kr. 27,000. Ve- 

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

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

Langs pensionsfond (Marnsell S. E. Lang akademien; 1:o) 37,006 kr. shsom reserv- 
1840 och 1843) kr. 9,263. Direkt. öfver fond: Denna reservfoiid ökas med arligen 
Civilstatens pensionsinrättn.; pensioner å t  tillagd ranta på riinta efter 4 procent, 
4 ogifta fruntimmer eller enkor i torftiga tills den uppgår till 500,000 kr. 2:o) 
omständigheter. 

l 

160,834 kr. s k o m  besparingsfond: denna i 
Leijonhufvuds fond (Kapten friherre A. besparingsfond ökas genom årligen tillagd 

Leijonhufviid 1831) kr. 1,200. ddolf  Fre- ranta på ranta efter 4 procent tills den 
driks förs. fattigvårdsstgrelse; till nöd- uppgår t i l l  5,000,000 kr. 3:o) Atcrstoden I 
staldit likar inom försainlingen. 314,693 kr. utgör den disponibla fonden, ~ 

Leijonhufvuds fond (Kapten friherre A. hvilken icke f i r  t i l l  kapitalet förminskas; 
Leijonhufvud 1841) kr. 300. Adolf Fredriks den disponibla räntan ijfverleilinas arligen 
förs. SattigvLrdsstyrelse; till sjuka och gamla t i l l  Letterstedtska Föreningen. 
på fattighus den 7 Jan. o. I l  .!u& Letterstedtska resestipendiet (Geiieral- 

Lejas valgörenhetsstiftelse for Jakobs och konsul J. Letterstedt 1860) kr. 90,000. Ve- 
Johannis församl. fattige (Kejserlig hof- tenskaps-akademien; stipendium å t  någon 
optikus Benjarnin Leja 1864) kr. 20,000. svensk man med goda moraliska egen- 
Sarskild styrelse med kyrkoherden i Jakob slraper och utriiarkta insigter i en eller 
sisom ordförande; dels bespisning under flera vetenskaper, fOr a t t  siitta honom i 
julhelgen af inom Jakobs och Johannis förs. tillfiille att, t i l l  förkofran af sina insigter, 
boende fattiga, dels till bekliidnad af fat- fiiretaga resor i frammande lander; stipen- j 
tiga skolbarn, dels slutligen till koiitant diat 111% tillhöra hvilken samhillsklass som 
understöd till sådana behöfvaiide, sotn icke helst, iilen f i r  icke vara yngre an 25 ocli 
aro i någon valgörenhetsinriittning intagna. icke zldre än 40 år. 

Letterstedts fond (Generalkonsul J. Let- Lettströms fond (Fattiglakaren G. A. 
terstedt 1860) kr. 18,000. Vetenskaps-aka- Lettström 1843) kr. 3,000. Katarina förs. 
denlien; rantan anslås t i l l  e t t  pris f i r  ut-  fattigvårdsstyrelse; ökad kost å t  fattighus- 
markte författare och vigtiga upptackter. hjonen. 

Letterstedts fond (Generalkonsul J. Let- Levins donation (vice Presidenten C. A. 
terstedt 1860) kr. 18,000. Vetensltaps-aka- Levin jen~te  arfvingar 1849) kr. 5,048. Di- 
demien; af rantan utgå 400 kr. årligen rektiorien öfveï nödhjelpskassan; af riinte- 
för öfversattningar på svenska sprbket af medlen utgå 3:ne pensioner a 75 kr., och ega 
n igot  förträffligt utländskt arbete inom testators slagtiilgar dertill företradesritt. 
literaturens, industriens eller vetenskapens Levins fond (Fabrikören J. P. Levin och 
oniråde, eller af någon sardeles utmärkt hans hustru 1856) kr. 1,500. Maria förs. 
undervisningsbok för ungdom; %testiende skolråd; t i l l  bekladnad å t  &dana fattiga 
räntebeloppet tillägges kapitalet, tilldess barn, som i brist deraf ej kunna bevista I 
det uppnått 50,000 kr., då den således uppr skolan. 
nådda fonden skall benamnas "Letterstedt- Levins stipendiefond (Grosshandl. John I 
ska sligt-stipendiet". Levin 1872) kr. 10,000. Xosaiska församl. 

Letterstedts fond (Generalkonsul J. Lct- föreståndare; f. n. lifstidsranta; sedan så- 
terstedt 1860) kr. 9,000. Vetenskaps-akade- som stipendium å t  någon fattig studerande 
mien; rantan u tg i r  i och för sarskildt yngling, tillhörande mosaiska församl. 
niaktpiliggande vetenskapliga undersöknin- Lieberdts fond (Sejlarealdermannen 3. F. 
gar samt afven t i l l  andra iindamål, bcro- Lieberdt 1832) kr. 2,587. Styrelsen öfver 
ende detta på vetenskaps-akademien. Sabbatsbergs fattiphusinrittnin&ntan ut-  

Letterstedts fond (Generalkonsnl J. Let- delas å t  b sjukhuset intagna personer af l 

terstedt 1860) kr. 18,000. Vetenskaps-alra- tysk nationalitet. 
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I Lieberdts fond (Sejlareåldermannen J .  F. a 2 guldmedaljer, som tilldelas den, utom 

Lieberdt och hans hustru A. S. Weber 1832) eller inom akademien, som ingifver någon 
kr. 4,575. Adolf Fredriks förs. fattigvårds- afhandling med nya och vigtiga tipptackier 
styrelse; till p i  fattighus intagna, hiilften uti kemislra eller fysiska vetenskaperna. 
23 Juni, halften 24 Dec. Lindgrens donation (Emil Ch. Lindgren 

I Lieberdts fond (Sejlareåldermannen J .  F. 1866) lir. 1,000. Skolrhdet i Jakobs och 
Lieberdt och hans hustru A. S. Weber 1832) Johannis församl.; till 6 st. af folkskolans 
kr. 4,925. Direktionen öfver Drottninghu- flickor vid julen. 
set; till gåfvor vid midsommar och jul å t  Lindgrens fond (Direktör Lindgren1802) 

i de på Drottninghuset intagna personer. kr. 300. Klara församl. fattigvårdsstyrelse; 
I bieberdts fond (Sejlareåldermannen J. F. gåfva till enka med flesta barn. 
I Lieberdt och hans hustru A. S. Weber 1832) Lindgrens fond (Direktör Lindgren 1802) 

kr. 4,515. Direktionen öfver borgerskapets kr. 500. Klara försainl. fattigvårdsstyrelse; 
enkhus; handpenningar å t  å enkhuset in- gåfva till fattighjonen. 
tagna hjon. Lindgrens fond kr. 500. Klara förs. fattig- 

Lieberdts fond (Sejlareåldermannen J. F. vårdsstyr.; till middagsrnåltid %t styrelsen. 
Lleberdt och hans hustru A. S. Weber 1832) Lindgrenska Trasskolan (Slrolliiraren J. 
kr. 5,028. Klara förs. fattigvårdsstyrelse; 0. Lindgren 1870) kr. 50,000. Särskild 

1 a,, af riintan till Lttighjonen, l i 4  till ka- styrelse; a t t  uppfostra vanartiga gossar oin 
pitalet. 8 i 16 år tillhörande Stockholms samhiille. 

Lieberdts fond (Sejlare2ldermannen J. F. Lindstens stipendiefond (subskribenter 
Lieberdt och hans hustru A. S. Weber 1832) 1879) kr. 1,050. Ladugårdslands förs. kyrko- 
kr. 1,500. Syska församl. föreståndare; t,ill råd; till understöd å t  1 eller 2:ne liirjungar 
Tyska skolan. vid Ladugårdslands allm. laroverk. ~ Lieberdtska fonden (Sejlareåldermannen Lindströms stipendiefond (Grosshandlaren 

i J. F. Lieberdt och hans hustru A. S. Weber K. E. Lindström 1864) kr. 1,500. Musika- 

l 
1832) kr. 2,250. Coldinuorden; understöd liska ABa.demien; för violin- och violoncell- 
å t  son af medellös Coldinuordensbroder eller spelning. 
annan medellös. Ljungbergs stipendiefond (Faltlakaren h'. 

Lifgardets till hast pensionskassa (gåfvor J .  Ljungberg 1866) kr. 36,034. Karolinska 
! och tillskott af officerare 1851) ltr. 69,750. institutets liirarelrollegium; resestipendium 

Sarskild direktion; pension till afskecladt för Med. Doktorer. 
befil och manskap, Ljungcrantzska testamentsfonden(Tobaks- 

Lilla Johns premium (A~io~iym 1877) kr. handlaren P. Ljungcrantz 1875) kr. 79,228. 
600. Vederbörande liiroverkskollegium; pre- Allnianna Barnhusinrittningen; inlösning %. 
rnier å t  en eller tv& obemedlade flitige och barnhiiset af fattiga barn tillhörande Stock- 
ordentlige gossar i någon af klasserna 2-5. holms kommun. 

Jenny Linds stipendiefond (Fru Jenny Ljungcrantz testamente (Tobakshandlaren 1 Lind-Goldschmidt 1876) kr. 50.854. Akad. P. Ljunprantz 1873) kr. 4,000. Bemed- 
f. d. f. konsterna; resestipendium; understöd lingskommissionen; pensioner å t  minnt- 
får ej utgå förr iin årliga rantan uppgått handlareenkor och deras döttrar. i till 3,000 kr. Ljunglöfs fond (Sobaksfabrikören J. F. 

Jenny Linds stipendiefond (fru Jenny Ljunglöf) kr. 1,500. Adolf Fredriks förs. 
Lind-Goldschmidt 1876) kr. 50,793. Blnsi- fattigvårdsstyrelse; t i l l  fattiga skolbarns 
kaliska Akademien; blifvande resestipen- beklidnad. / dium; rantan lagd till kapitalet. Lohes legat (1758) kr. 1,500. Pastor i 

Lindbergs fond (Tradgårdsmastareenkan Syska församl.; för fatt,iga. 
1 Lindberg 1859) kr. 200. Adolf Fredriks Lohes testamente (A. Lohe 1759) kr. 1,000. 

förs. kyrkoråd; till klader %t fattiga barn Tyska församl. förestandare; t i l l  Tyska 
inom församlingen. skolan. 

Lindbladska stipendiefonden kr. 780. Sti- Lundals testamente (llamsell C. J. Lun- 
pendier å t  skolungdom. dal 1824) kr. 1,500. Direktionen öfver 

Lindblads testamentsfond (Lifmedikus C. nödhiel~skassan: ~ensioncr å t  2 enkor eller 
A. Lindblad 1822) kr. 2,025: Kungsholnis oförsirida döttra; efter afliclna prester i 
förs. kyrkoråd; till enkor efter ståndsper- Stockholm. 
soner eller borgare; företriidesvis å t  slág- Lundbergska fonden (Kyrkoherden J. G. 
tingar. Lundberg 1878) lrr. 4,119. Dir. bfver Sthins 

Lindbomska belöningen (Bergmästaren G. stads undervisningsverk; till stipendier. 
A. Lindbom 1814) kr. 4,136. o Vetenskaps- Lundbergska stipendiefonden (Kyrkoher- 
a'nndemien; rantan anvindes arligen till 1 den J. G. Lundberg 1878) kr. 2,000. 3a- 

Brand- och Liffhirsakrings-Akfiebo!aget SVEA. i3 Drottninggatan. 



sjukkassor och dermed 

kobs allmänna laroverks rektor och koll.; 
understöd it medellösa larjungar. 

Lundblads donation (C. Christina Lund- 
blad 1865) kr. 1,000. Jakobs och Johannis 
kyrkoråd; understöd till 2:ne nattvards- 
barn, en gosse och en flicka. 

Lundblads fond (Hofslagareii J. Lundblad 
1843) kr. 343. Klara förs. fattigvjrdssty- 
relse; gåfva till familj med barn. 

Lundgrens fond (Kammarjunkaren C. von 
Köhler och hans hustru 1857 och 1867) kr. 
7,500. Adolf Fredriks förs. fattigvårds- 
styrelse; fyra pensioner bt fattiga enkor ej 
under 60 år, företriidesvis å t  dein, hvilkas 
inin tillhört tjenstemannaklassen, sedan 
pensionären dött. 

Lundgrens, Egron! prismedel (uppkoniiia 
genom inkomsten for iitstiillning af Egron 
Lundgrens arbeten 1876) kr. 2,500. Akad. 
f. d. f. konst.; giildiiiedalj å t  aqvarellinålare. 

Lunns testamente (Perukmakaredottern 
B. iii. Lunn 1840) kr. 1,840. Bemedlings- 
kommission; pensioii å t  2:ne fattiga och 40- 
åriga borgaredöttrar. 

Lykttandarnes sjuk- och begrafningskassa 
(Delegarne 1868) kr. 4,489. Särskild sty- 
relse; sjuk- och begrafningshjelp; årligt 
bidrag från gasbolaget 500 ,kr. 

Läkare-nödhjelpsfonden (Atskilliga sven- 
ske läkare 1855) kr. 21,266. Svenska Lit- 
karesallskapet; understöd at  i behof varande 
svenske Ekare, deras enkor och barn; fon- 
den uppkom genorii upplösning af en pen- 
sionsinrattning fiir svenska läkare, hvarvid 
af någon delcgare förbehåll gjordes orii för- 
illånsriitt för deras efterlefvande. 

Längmans donationsfond (Bruksegaren E. 
J. Langman 1859) kr. 1,064,003. Statskon- 
toret; allmiiniiyttiga andamal; får innu ickeifria 
vidröras. 

Lararnes vid elementarlaroverken enke- 
och pupillkassa (Kgl. Ncgl. 11 Okt. 1878) 
kr. 1,175,640. Sitrskild direktion; pensione- 
rande af enkor och barn efter lärare vid 
de allminna elerrientarliiroverken, folkskole- 
lärare- och folkskolelLrarinneseminarierna, 
högre lararinneseminariet tekniska elemen- 
tarskolorna, Chalmersskalslöjdskolan i Gö- 
teborg samt vissa pedagogier; skyldighet 
a t t  vara delegare i kassan åligger hrar  och 
en, som efter reglementets utfardande blif- 
vit rektor eller ord. iirnnes- eller öfnings- 
liirare vid de allm. läroverken och semi- 
narierna samt föreståndare eller lekt,or vid 
de tekniska laroverken. 

Löwens fond (Presid. Frih. J. ronLöwen 
1774) kr. 3,333. Klara förs. kyrkoråd; rin- 
tan fördelas, ena hälften mellan 12 och an- 
dra hälften mellan 20 inom församlingen 
boende fattige. 
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Malmqvistska barnuppfostringsanstalten l 
i Stockholm (Klockaren J. P. DIalmqvist ! 
och hans hustru 1861) kr. 40,559. Särskild 
styrelse; att  lemna fattiga och värnlösa 
flickebarn undervisning, vård och uppfo- 
stran i öfrigt; fór de flesta å anstalten 
vårdade barn erlagges årligen en afgift, 
i medeltal utgörande 156: 69 för hvarje 
betalande. 

P. H. Malmstens fond (Prof. P. H. Malm- 
sten 1876) kr. 5,053. Karolinska inst. la- 
rarekoll.; stipendier åt vid iiistitutet ny- 
blifne med. liceiitiater. 

Manns testamentsfond (Grosshandl. A. F. 
Hann 1865) kr. 20,000. Mosaiska foraaml. 
föreståndare; rantan t. v. till eii bestämd 
person; sedan disponeras denaf församlingen. 

i 
Maria församling (besparade medel, upp- 

koriina genom behållning af riiitor 1867 
och 1868) kr. 1,650. Naria förs. fattig- 
vardsstyrelse. 

i 
Marii testamente (Enkefru A. Marius, f. 

Koopman 1846 och 1548) kr. 74,196. För- 
myndarekamniaren; pensioner h 75 kr. å t  
behöfvande ogifta fruntiirimer inom Sthrii, 
hvilka uppnått 50 ars ålder. 

Marklinska fonden (Enkefru C. E. Mark- 
lin 1851) kr. 4,921. Dir. öfver Svea ad.-  I 

reg. pensionskassa; understöd åt  officers- 
enkor ellcr döttrar. I 

Maskinistföreningen; sarskild styrelse; 
kassabehållning kr. 20,754; förutom nöd- 
hjelpskassa kr. 12,826. 

Mazbrs fond (Grosshandlanden J. Mazir 
1846) !<r. 6,000. Dlusikaliska Akademien; 
till uppehållande af ett  qvartettsallskap. 

Meijers donation (Ofverdirekt. G. Dfeijer 
1775) kr. 120,000 (fastighet). Akad. för de 

konsterna; t,ill akademieas inrattning 
och behof. 

Meijerbergs fond (Folkskoleinspektören 
C. J. Meijerberg 1875) kr. 100. Adolf Fre- 
driks förs. skolråd; till församlingens ar- 
betsskola för gossar. 

Metzgers testamente (Grosshandlaren F. l 

Iletzger 1850) kr. 3,500. Storkyrkoförs. 
kyrkorad; afkastniiigen disponeras af förs. l 
pastor för tillfälliga understöd. 

Meuniers fond (@tams. S. M. Neunier 1840) 
kr. 3,000. Klara f6rs:s fattigvårdsstyrelse; 
pensioner å t  2:ne fattiga gummor. 

Meyerssons pensionsfond (Grosshandlaren 
Lesser Xeyersson 1860) kr. 22,945. Mos. 
förs. föreståndare; pensioner %t larare, la- 
rarinnor m. fl., anstalde hos mosaiska förs., 
samt deras enlior och barn. 

Michaelssons donation (Konsul G. BTiclia- l 

elsson 1865) kr. 20,000. Mosaiska försair:l. 
föreståndare; rantan anvandes efter Gr-- 1 
ståndarnes basta öfvertygelse. ~ 
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Michaëlssonska fonden (Fabr. J.Miehaëls-lräntan tilldelas 3:ne sjuka, församl. till- 

~ ~- " r 

soii 1860) kr. 15 ,0001~~ Direktionen öfrer hörande, enkor. 
Fabriksfattig1;assan; understöd till fabriks- Nathans fond (H. J. Pu'athan 1826) kr. 
arbetare; lifriinta. 13,094. Nosaiska förs:s föreståndare; halfva i 

Joh. [Michaëlssons donation (Fabriksidk. rantan t i l l  vissa personer, andra hiilften ~ 
Joh. iilichaëlsson 1866) lir. 5,116. Tekniska t i l l  undervisning at  fattiga judiska barn. 
hiigskolaiis styrelse: stipendier å t  tekniska Netherwoods fond (Bankokommissarien 1 
hiigslrolans elever. V. Netl~orwood 1867) kr. 200. N a r i a f i i ~ s : ~  

Michaelssons fond (Grosslian(1lareii Aug. skolrid; t i l l  uppmuntran a t  e t t  fat t igt  i 
Jiichaelsson 1871) kr. 3,012. ilIusikaliska sliolbarn. 
Ilirdeniien; t i l l  uppelikliande af e t t  qvar- Netherwoods stipendiefond (Bankokoui- ~ tettsiillskap. missarien V. Netherl~ood 1867) kr. 200. 

Michaelssons testamente (Grosshandlaren Musik;~liska Alradeniien; f i r  violin- o. vio- 1 
3Iicheclsson 1825) kr. 500. Storkyrkoförs. lonsellspelning. 

pastor för tillfilliga nriclerstöd. 
i kyrkoråd; aflrastningen disponeras af förs. Neuströmska testamentsfonden (Kommi- , 

nister S. Nenströsli 1821) kr. 750. Katarina ~ 
Minuthandelsföreningens pensionskassa församlings fattigvårdsstyrelse; t i l l  fattig- ~ 

(tiera minutha~ldlare 1874) kr. 82,941. Siir- husets underliållande. 
skild styrelse; pensioner och understiid. Henriette Nissen's stipendiefond(FruHen- ~ 

Murbecks uppfostringsinrattning för fat- riette Nissen-Saloman's 1880) kr. 10,000. i 

tiga flickor (Prestinannen Per Murbeclt Nusikaliska Bliadexnien; för understöd å t  en 
1747) kr. 304,570. Siirskild direktiori; a t t  konservatorieelev. 
till tjenarinnor uppfostra fattiga flickor, Pdorbergs fond (.Jungfru A. 11. Norberg 
saiut utdelning af pensioner; ,?tyrelsen ger 1864) kr. 1,500. Naria förs:s kyrkorad; t i l l  
5.rliga frivilliga bidrag, nien rlelaktighet hederliga fattiga fruntimmer inom f'örs:n. 
ar  deraf ej beroende. Nordenstolpes fond (Karilmarriidet Fr. 

Musikpersonalens enskilda kassa (&I;lnsik- Nordenstolpe 1815) ltr. 900. Adolf Fredriks 
personalen vid Svea art.-rcg:te 1875) kr. fiirs:s fatt,igv.-st,yrelse; t i l l  blinda på fat- 
6,100. Direkt. fiir Svea art.-reg. pensions- tighuset, eljest sjuke och siingligganae. 
kassa; begrafningshjelp tilldelegarnessterb- Nordfors fond (Ofverstinnan W. Nord- 

som från regeinent,et rifgar. unclerstijd it fattiga. 
Iiiis sanit tillfilligt understöcl a t  delegare, fors 1842) kr. 500. Klara förs:s kyrkoråd; ' 

l 
bliillers testamente (Komrnerserådet .J. C. Nordfors testamente (Ofverstinnan TV. 

31ïiller 1832) kr. 7,500. Syska försanil. före- Piordfors 1838) kr. 1,000. Förmyndarekam- , stBndare; t i l l  fatkiga. maren; t i l l  en behöfvande militiirenka. 
Möllers fond (Iiaiiiereraren J. BIöllcr Nordlanders testamente (Stadsniajoren E. 

1796) kr. 1,667. Blaria förs. kyrkoråd; Kordlander 1842)) kr. 75000. Direktinneii 
riintan tillfaller för lifstiden 3:ne enkor öfver Nödhjelpslzassan; pensioner 1501rr. i 

efter civila einbets- och tjenstemiisi. å t  20 enkor eller döttrar efter borgare i 
Möllers fond (Brukspatron J. Pli. Nöller Stockholm, samt 5 enltor eller döttrar efter 

1831) kr. 520. Kiirigsholms fars. fattig- civile en~betsniiin vid hiifviidstadens verk. , 
~Lrdsstyrelse; t i l l  fattighushjonen. Nordströms testamente (Enkefru E. M. ; 

Möllers fond (Briikspatroneil S. Miiller) Nordström) kr. 2,000. Klara f6rs.s fattig- 
kr. 1,308. Kungsliolnis fiir?. fattigv&rdsst,y- viirdsstyrelse: rantan delas i 2:ne pensioner 
relsc; t,ill fattiga barns uppfostran och vård. t i l l  förrnån f»r 2 ogifta httncltverksmastares 

Môllers stipendiefond (Kamereraren J. döttrar inorn fiirsamlingen, a t t  utgå efter 
'Iiiller 1795) lrr. 2,200. Förmyndarekam- enkans död. 

iiiiiversitet. kr. 1,500. Jakobs och Joh. förs:s kyrkoråd; 
lilöllersvards fond (Geileralsiiqoren C. H. unclerstöd vid julen t i l l  högst 4 inom Joh. 

iiiaren; till 2:ne studerande vid Upsala Noréns donation (Iiarrirer J. NorAn 1837) ' 

JIiiliersviird 1871) kr. 3,715. Svea gardes förs. boende enkor eller viirnlösa barii. 
regerilentskassas direktion; understöd At Noréens fond (ICanslir?tdet J. E. Norkon 
gardister, som ej iiro pensionsberättigade 1811) kr. 939. Kungsholnis förs:s fattig- 
Iran drottningens hospital. vårdsstyrelse; t i l l  utdeln. efter godtfinnande. 

MöElersvards fond (Genoni sarniiianskott Norbenska fonden (Enlrefrii L. F. Noreen 
t i l l  minne af Generalmajor C. H. Möller- 1850) kr. 17,700. Förinyridarekammaren; 
~ v s r d  1862) kr. 2,722. Direkt,ionen öfver pension a t  fattiga enkor elleï ogifta frnn- 
Drot-h~ingenr Hospital. timmer i Stockholin. 

Mörners fond (Friiken Ulrika Mörner Norbens pensionsfond (Iiansliradet J. F. 
1810) kr. 1,500. Klara fiirsanil. kyrkor&d;.Xoréen 180:3 och 1811) kr. 52,500. Jakobs 
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och Joh. församlingars fatt,igvårdsst,yrelse; Klara fattigvarclsst~relsc; pension t i l l  en 
pensioner friin 12 t i l l  24 kr. utdelas t i l l  iirbar flicka. 
behCfvande eiikor och döttrar efter tjenste- Okänd (En okaiicl gifvares donationsfoncl 
rnan af civil-, militar- samt borgarestindet. 1855) kr. 3,000. Jakobs och Joh. fattig- 

~ ~ ~ h ~ ~ ~ k ~  testamentsfonden ( ~ ~ ~ ~ l i ~ ; ~ d ~ t  virdsstyrelse; till underhg11 af fattiga och 
J. E. ~~~h~~~ 1811) kr. 18,743, statsliont.; vanlottade barn inom församlingen. 

af elever vid ~ 1 ,  ~rigsskolaii .  Okänd (GBfva af en okand 1796) kr. 192. 

Normans testamentsfond (Hushållerskan Maria fi;rs. fattigvHrdsstyrelse; inköp å t  

B, M. Norman 1829) kr, Jakobs o, fattighushjonen af "Ariidts paradislustgard. 
Joh. fa t t ig . -s t?- re lw rantan utdelas k l i -  Okiind (Okancl gifvare 1804) kr. 150. Ka- 
gen pa st,iftari;na,;;' dödsdag derl s tarina fiirs. fattigvirclsstyrelse; t i l l  fattig- 
t i l l  förs. fattighushjon. hjon. 

Okänd (stiftad af en okiind 1829) kr  500. 
Morstedtsfond (BoktrycliarenC. Xorstedt) Katarina förs. skolrid; preniier i folkskolall. 

kr. 10,000. Storkyrkoförs. fattigv.-styrelse. Okänd (Anses vara gross]l. Pomereschc 
Norstedts fond (&Iamsell A. L. Norstedt 1826) kr. 2,196. ICungsholms förs. fattig- 

1878) kr. 6.416. Storkgrkofiirs. kyrkorad; viirdsstyrelse; t i l l  fattiga och viirillösa barns 
diverse andainal, barnhjelp in. in uppfostxan och vård. 

Nya Spårvagsaktiebolagets personals un- Ok2nd ("En okand valgörares gåflra", 
derstödsfond, lir. 1,218. cloiierad under kyrkoherden Lehnbergs tid) 

Nymarkska fonden (Rektor J. Nyinark kr. 4,600. Kungsholms förs. kyrltorkd; t i l l  
1762) kr. 100. R,elitor och kollegium r i d  skolans basta; materialier t i l l  skolbarns be- 
Södra latinlaroverket; l in der stöd at  fattiga kliidnad uppköpas; bekliidnaderna tillverkas 
gossar i Maria skola. af folkskolebarn och utdelas vid examina. 

N ströms fond (Rustniast,aren C. Nystriim Okänd (1805) kr. 200. Adolf Fredriks 
1 8 1 4  kr. 7,500. Katarina fiörs:s fattigr.- fön:s fattigr.-styrelse. Till sjuke o. säng- 
styrelse; i~tdelning t i l l  fattighjon. liggande $I. fattighuset. 

Nyströms fond (Brukspatron C. II. Piy- Gkänd (A--11 Hj. 1873) kr. 1,000. Adolf 
ströni) kr .  16,662. Storkyrkoförs:~ enskilda Fredriks  förs:^ fattigv.-styrelse; rantan n t -  
fattigvårdsstyrelse; rfintan utdelas till förs. delas den 22 M a j  t i l l  en b o m  förs:n boen- 
sangliggande fattige. de fatt ig för gndsfruktan och hedrande 

Nyströms testamente (Grosshandl. C. BIFiI. vandel kand familj, der en af makarna Sr 
Kyströni 1790) kr. 37,500. Bemedlingskom- död, ej sjuk. 
mission; rantan anviindes t i l l  belcliidnad at Okänd kr. 1,500. Maria Xagdalena f6rs:s 
fångar gäldstugan och haktena i Stockh.; skolråd. 
&r 1880 leninades 3,000 kr. t i l l  Oscar-Jose- Okänd kr. 1,500. Diakoniss-siillskapets 
fina föreningen, dels t i l l  e t t  enskildt hein förvaltn. utskott. 
för frigifna fkngar, dels t i l l  fingelsepredik. Okänd gifvares testamente (1854) kr. 600. 

Nödhjelpskassan i Stockholm (P,rosteri Storkyrkoförs. kyrkoråd; afkastningen dis- 
P. Norman i Osmo och kyrkoherd. Ahmari poneras af förs. pastor för tillfalliga un- 
m. fl. 1768) kr. 427,602. Nödhjelpskassa- derstöd. 
direkt.ioncn; utdelande af understöd t i l l  i Operakörens enskilda kassa (Kapellmi- 
Stockh. boende frnntimmcr tillhörande staren C. Nordqvist 1876) kr. 1,500. Sar- 
Pauvres Honteux; å r  1880 ntdelades 20,190 skildstyre1se;begrafningshjelp-, nöd-, hjelp- 
kr. t i l l  318 personer. och Eneinrattning. 

Officerskårens pensionsförenings kassa Osmengii fond (Kammarrattsrådinnan R. 
(Officerskaren vid Svea art.-reg. 1850) kr. Ch. Oszengius 1853) kr. 3,000. Katarina 
71,027. Dir. fiir Svea art. r e l  pensions- fors. fattigvardsstyrelse; pensioner å t  3:ne 
kassa; pensionering af f. d. officerare vid fattiga fruntimmer. 
Svea art.-reg. von der Ostenska fonden (Pabrikörsen- 

Okänd (1865) kr. 200. Adolf Fredriks Iran N. C. von der Osten 1834) kr. 8,000. 
förs:s fattigv.-styrelse; t i l l  fatt,iga skolbarns Direktionen öfver fabriksfattigkassan; å t  
beklädnad. döttrar eller enkor i fabrikssocieteten. 

Okänd (ett anonpnit testamente 1812) kr. Otterska fonden (Enkefru M. L. Otter f. 
1,500. Bemedlingskoinmissionen; pension Edman 1861) lir. 22,000. stork yr ko förs:^ 
t i l l  en fatt ig borgare. kyrkorad; pensionsutdelning. 

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

Okänd (En arlio mans fond 1782) kr. 450. stiuendier at  Tekniska höo.skolans elever. 
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P-s donationsfond (1865) k r  500. Ja-  tersson 1878) kr. 3,000. Ladugårdsl. förs. 
kobs och Johannisfattigvardsstyrelse; rän- kyrkoråd; hälften af rantan utdelas den 4 
kan till de fattiga inom forsaml. febr. t i l l  flitige och valartade barn i Djur- 

Patershns fond (Grossh. W. G. Patersen gårdens folkskola; andra halften anvandes 
1864) kr. 137,000. Direktionen för Borger- till en fest fiir skolbarnen samma dag. 
skapets Enkhus; rantan utgår i pensioner Pfeils testamente (Revisor J. E. Pfeil 
ä 50 kr. pr å r  t i l l  enkor och döttrar efter 1797) kr. 1,000. Storkyrkoförs. kyrkoråd; 
borgare i Stockholm. pensionsutdelning. 

Patriotiska sällskapet, Kungl. (Presiden- Phili shnska testamentsfonden (Grossh. 
ten i Rommersekollegium E. Carleson 1772) H. S. !hilips8n och hans hustru född Moll 
kr. 120,833. Sallskapets förvaltningsut- 1811). Sirskild direktion; skolinrattning; 
slrott; a t t  beframja niringarnes uppkomst eger fastigheten Adolf Fredriks torg 1. 
och genom belöningar för berömliga ger- Pihlgrens fond (3Iamsell U. E. Pihl-  
ningar och förslag m. m. uppmuntra na- gren 1813) lir. 1,500. Klara fattigvgrds- 
tionalidoghetens tillvaxt. styrelse; pensioner t i l l  2:ne dygdiga flickor, 

Paulis fond (Handlanden S Pauli)  kr. Pihlmanska testamentsfonden (Enkefru 
300. Storkyrlioförsaml. enskilda fat'tig- W. Pihln~an 1779) kr. 9,036. Naria förs 
vårdsstyrelse. kyrkoråd; t,ill pensioner å t  4 enkor. 

Paulis testamente (Grosshandlaren Nic. Pinchards fond (Grosshandl~ren A. Pin- 
Fauli  1781) lir. 20,000. Direktionen öfver chard) kr. 1,000. Storkyrko forsaml. skolråd. 
Borgerskapets Enkhus; rantan utdelas t i l l  Pipers donation (Hofintendenten T. M. 
hufvudstadens fattiga borgares och fabri- Piper 1820) kr. 12,782. Akad. f. d. f. konst.; 
körers enkor, 2f~ensoni orkeslöse, sjuke o. t i l l  användande af akademien. 
behöfva,nde borgare och fabrikörer i Stockh. Platinska testamentsronden (Fru A. Il. 

Pauliska donationsfonden (Enkefru Ch. Platin f. Xorbcrg 18'9) kr. 12,640. Förv 
Pauli  1789) jernte egend. n:o 24 Svartman- af de under f. d. Ofre Borgrättens vård 
gatan kr. 130,000. Sirskild &rektion; pen- stälda medel; understöd t i l l  +'/n å t  fattiga 
sioner 50 kr. utdelas t i l l  114 cnkor, som inom Hoff'örsamlingen, l/, B t  studerande af 
fyll t  38 ar, och hvilkas man varit prester Smilands nation i Upsala. 
6ller borgare, samt & 25 kr. till 74 fader- och Polispersonalens i Stockholm pensions- 
moderlösa flickor under 16 å r  samt af äkta inrättning (K. M:t pk Ofverståthållare- 
börd. ernbetets hemstallan 1854) kr. 801,879. Sar- 

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

Pensions- och gratialkzssan för under- sietli 1728) kr. 24,183. Stockholms stads 
officerare och manskap (Officerskaren vid konsistorium; stipendier å t  studerande. 
Svea art. 18.50) kr. 19,008. Dir. för Svea Praktiska Hush~llsskolitn för flickor 
art. reg. pensionskassa; utdelning af under- (subskribenter 1870). Sarskild direktion; 
stöd å t  afskedade underoficerare, konstap- a t t  uppfostra fattiga fiickor inom Jakob 
h r ,  trumpetare och artillerister. och Johannis samt Ladugårdslands forsam- 

Petrejiska fonden (Skeppskla,reraren P. lingar. 
Petrejus 1847) kr. 1,689. Dir. öfv. Sthms Preis' testamentsfond (friherrinnan A. 
stads undervisningsverk; klader, böcker m. M. Preis 1810) kr. 6,000. Direktionen öfver 
m. å t  skolungdom. Nödhjelpskassan; rantan fördelas i 4 pen- 

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

Petrejus fond (Skeppsklareraren P. Pe- roverkskollegium; understöd å t  larjungar. 
trejus 1856) kr. 1,51.5. Alaria förs. fattig- Premie- och Fattigkassan vid ~adugårds- 
vårdsstyrelse; gratifikationer å testators lands allm. läroverk kr. 2,413. Vederbö- 
dödsdag den 27 Oktober t i l l  10 personer. rande laroverkskollegium; premier och un- 

Petrejus fond (Skeppsklareraren P. Pe- derstöd å t  lärjungar. 
trejus 1847) kr. 6,000. Maria förs. skolråd; Premie- och Fattigkassan vid norra la- 
t i l l  förmån för obemedlad skolungdom i tinläroverket, kr. 1,338. Vederbörande la- 
folk- och handtverksskolan, utgår i kläder roverkskollegium; premier och understod 
m. m. å t  studerande. 

Petterssons fond (Handlanden P. Pet - /  Prins Carls upifostringsinráttning för 
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fattiga och värnlösa barn i Stockholm 86,500. Vetenskapsaka(1emien; denna fond 
( e s t o r  Primarius J. O. Wallin och Under- söilderfaller i följande afdelningar: 1) Sti- 
atathållaren 0. af Vannqvist 1833) kr. pendiefonden för anställande af resor i bota- 
385,310. Sarskild styrelse; vård af fattiga niskt ändamål t i l l  Brasilien eller annat  1 

och värnlösa barn i Stockholm; 79 ba,rn intertropiskt land. 2) Fondeil för veten- i 
uårdas f. n. 5 Gålön. skaplig bearbetning af de i Brasilien eller 

Prins Oscars hospitalinrattning vid Kgl. andra intertropiska länder af den Regnellska 
Lifgardet till häst (Gafvor och tillskott af stipendiaten gjorda insamlingar. 3) Fon- 
officerare 1816) kr. 36,675. Särskild direk- den för de brasilianska v2xtsamlingarnes 
tion; pension och understöd ä t  afskedadt underhåll och värd. 
i~nderbefil  och manskap, dess enkor o. barn. Regnells zoologiska gåfvomedel (Doktor 

Prinsessan Lovisas minnesfond (Flera A. F. Regnell 1884) kr. 40,000. Veten- 
personer 1869) kr. 6,000. Fosterländska skapsakademien; rantan användes t i l l  fräci- 
föreningens styrelse; premier t i l l  lifrante- jande af zoologislc forskning. 
insatser %t spada barn. Regnells donation (Doktor A. F. Begnell 

Probsts donation (Xlainsell Ch. TV. Probst 1880, 1881, 1582) kr. 41,000. Vetenskaps- 
1867) kr. 7,000. Adolf Fredriks förs. kyrko- akademien; medlen användas till inköp af I 
&d; årliga rantan fördelas emellan fyra ligenheten Christinebcrg vid Fiskebackskil 
verkligt behöfvande handtverksborgares en- i och för anlaggande af en zoologisk hafs- 
kor eller döttrar inom Adolf Fredriks förs. station. 

Pukes fond (Gref~~innan Puke 1864) kr. Regneilska donationen (Med. D:r A. P. I 
1,000. Klara förs. kyrkoråd; understöd å t  Regnell i Caldas i Brasilien 1883) kr. 20,000. I 
fattiga. Karolinska institutet; iinder benämning 

Qvidings donationsfond (vice Presidenten "Carolinska institutets rescrrfond"; rantan : 
i Kainmarkollegium B. C. Qviding 1838) skall anviindas till befriimjande af den me- 
Kr. 5,533. Direkt. öfver Civilstatens pen- dicinska forskningen och dess t i l l  godo gö- 
sionsinrattning: årlig gratifikation å t  enka rande såväl för undervisningen som för 
efter civil embetsman af troinans värdighet, literatiiren. 
som aldrig tjeilat inom krigsstandet. Rehnska testamenisfonden (Handlaiiden 

Qvidings fond (Presidenteiikan J. W. Qvi- C. Rehn 1801) kr. 888. Katarina församl. 
tling 1859) kr. 32,000. Klara förs. fattigv.- fattigvårdsstyrelse; t i l l  underhåll af 6 plat- 

I 
rztyrelse; pastor utdelar t i l l  behöfvande ser p i  fattighuset. 1 I 
illom Klara församling pensioner t i l l  högst Reinholds fond (Bagaren E. Reinhold 1 
100 kr., och minst 50 kr. 1876) kr. 1,500. Adolf Fredriks församl, 

Qvidings testamente (JustitierEdsenkan fattigvårdsstyrelse; räntan utdelas dcn 12 
Ch. Qviding) kr. 1,000. Ladugirdslands Maj t i l l  2:ne inom församlingen boende, 
församl. fattigvårdsstyrelse; Arliga rantan Stockholms kommun tillhörande, behöfvan- 
tilldelas e t t  Lldre fruntimmer, som iir a t t  de, helst af borgerlig harkomst. 
hanföra t i l l  pauvres honteux. Reinholds testamente (Bagaren E. Rein- 

Axel Arvid Raabs testamentsfond (Säll- hold) kr. 1,500. Tyska församl. förestån- 
skapet P. B. 1837) kr. 1,500. Sällskapet dare; t i l l  fattiga. 

l 

P. B., t i l l  fattiga enkor och barn. Reinstedts donationsfond (Testaments- 
Rabeska fonden (f. d. liirjungar vid Stock- tagarne efter Enkefru &I. II. Reinstedt 1846) 

liolms gymnasium 1871) kr. 6,213. Veder- kr. 8,250. Jakobs och Johannis förs. fat- 
börande liiroverlrskollegium; understöd a t  tigvårds-styrelse; rantan skall utdelas i 5 
studerande. olika lotter t i l l  vissa uppgifna personer 

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

Rambachs donation (Snickareenkan E. ström 1818) lrr. 16,552. Stockholms stads 1 
Rambach f. Dehin) kr. 1,000. Tyska förs. konsistorium; pensioner t i l l  7 ofrälse, civile 
rantan utdelas t i l l  behöfvande inom för- tjenstemiins enkor, boende inom Klara förs, 
samlingen. Anders Retzii stipendiefond (Svenska 1%- 

Redinska fonden (Apotekaren T. Redin karesiillskapet 1864) kr. 32,965. Karolinska. 
1871) kr. 5,000. Apotekare-societ,etens di- iilst. liirarelioll.; stipendier t i l l  studerande 
rektion; pensioner till 3 fattiga apotekare vid Karolinska inst. samt t i l l  understöd 
eller apotekareenkor. för vetenskapliga forskningar och resor. 

Regnells, Anders Fredrik, botaniska gåf- Reuckners fond (Handelsbokhållaren N. 
vomedel (Doktor A. F. Rcgnell 1872) kr. G. Reuckner 1876) kr. 2,000. Storkyrko- 

Brand- och Lifförsakrings-Aktiemaget SVEA. i3 Drottninggatan. 



672 Fromiiia stiftelser, 

församl. kyrkoråd; rant,nn utdelas å t  3 
nödlidande fruntimmer. 

Ribbings donation (Kansliridet G. Rib- 
bing 1809) kr. 6,000. Akad. f. d. f. konst. 
t i l l  stipendier å t  elever vicl liiroverket. 

Ribbingska stipendiefonden (Kammarher- 
ren G. R,ibbing 1868) kr. 1,320. Vederbö- 
rande Iiiro~erkskollegium; understöd &t 
studerande. 

f. d. Riddarholms-förs:s enskilda pen- 
sionskassa kr. 3,064. Storkyrkoförsa~~ilin- 
gens kyrkorid; 5 pensioner a 21 kr. 

R i d d a r h u s e t s  f o n d e r .  
Adliga Kadettskolefonden kr. 162,267; sti- 

pendier olika belopp och för flera i n -  
damål. 

Friherre Oscar Alströmers fond (f. d. Stats- 
rådet Friherre Oscar Alströmer 1884) kr. 
19,484; lifstidsriinta. 

Hofmarskalken J. F. Aminoffs och dess Fru 
A. C. Aminoffs donationsfond, kr. 11,824; 
3 pensioner :c 175 lir. 

Bergenstjernska fonden, kr. 83,685; stipen- 
dier och pensioner. 

Berghmanska fonden, kr. 25,757 förutom kr. 
48,000 i fastigheter och frälseriint,a; 3 
stipendier och 5 pensioner. 

von Beskowska fonden, kr. 5,415; 2 pen- 
sioner a 110 kr. 

Bethunska fonden, kr. 16,612; 13  pensioner 
b ii0 kr. 

von Blockska fonden, kr. 14,138; 6 pensioner 
ii, 60 kr. och 10 pensioner B 25 kr. 

Bondeska fonden (Grefve Gustaf Trolle 

stipendiifonder, pensionsanstalter, 

August von Hartrnandorffs stipendiefond, 
kr. 73,070; 6 akademiska stipendier a 
500 kr. 

Fru Brita M. von Hauswolffs fond, kr. 23,659; 
5 pensioner a 200 kr. 

Fröknarna von Hauswolffs fond (von Haus. 
wolffska fonden) kr. 34,376; 3 pensioner 
5 225 kr. och 1 pension B 36 kr. 

Carl Johan Hiertas fond (1879); kr. 5,571; 
1 pension B 150 kr.; bterstående rinte- 
aflinstningen lägges t i l l  kapitalet, som 
enligt gåfvobrefvet bör ökas till 25,000 kr. 

Ulrika Christina Högmarks testamentsfond 
(1869 och 1874); kr. 6,079; C> pensioner 
B 50 kr. 

Fröken Juliana Charlotta Lagercrantz' do- 
nationsfond (1,agercrantzka fonden) kr. 
3,347; 2 pensioner i 75 kr. 

Lefrbnska fonden, kr. 16,025; lifstidsriinta. 
Leijonflychtska fonden, kr. 8,985; 2 pensioner 

å 200 kr. 
von Liewenska fonden, kr. 65,333; 1 pension 
i 650 kr. och 16 pensioner l50 kr. 

Lilliecronska fonden, (Fröknarna S. BI. och 
&I. C. Lilliecrona 1869); kr. 12,734; 3 
pensioner i omkring 200 kr. 

Linnerhjelmska fonden, kr. 24,567; 10 pen- 
sioner i 110 kr. 

Löfvenskjöldska fonden, kr. 217,315; 1 utri-  
kes stipendium a 3,000 kr. och 2 under- 
visningsstipendier a 1,800 kr. 

Mörnerska fonden (Enkefru J. C. Mörner 
1869 och 1872) kr. 6,280; 1 pension a 
90 kr. och 4 å 45 kr. 

Bankokommissarien Wilhelm Netherwoods 
Bonde 1885) kr. 6,000. Afkastningen skall 
tills vidare laggas till kapitalet. 

Bungencronska fonden. kr. 24,772; för nar- 
varande 14 gratifikationer a 80 kr. för 
et t  ar. 

testamentsfond, lir. 6,357; 2 pensioner 
l50 kr. 

Majoren Mils Georg Psilanderskölds dona- 
tionsfond för  adliga fruntimmer (Kam- 
marherren J. F. Psilandersköld 1875) kr. 

Magnus Georg Dznckwardts pensionsfond, 
kr. 3,089; lifstidsranta. 

Diickerska fonden (Grefve C. F. Ducker 
1885) kr  100,000; 18 pensioner å 200 kr. 

En onämnd valgiirares fond, kr. 14,740; 6 
pensioner a 110 kr. 

Gyllenbergska fonden (Godsegaren E. J. 
Gyllenberg 1877) kr. 194,091; pensionsut- 
delning ännu icke börjad. 

Gyllenborgska fonden, kr. 28,795; pensio- 
nergtill af  testator nimnda personer samt 
2 gratifikationer ii, 75 kr. 

Gyllenbååtska fonden, kr. 3,456; 1 pension 
B Id0 kr. 

Fröken S. L. L. Gyllenrams fond (1882) kr. 
35,444; pensioner t i l l  gifvarinnans nar- 
inaste anhöriga. 

Hagermanska fonden (1883) ; kr. 35,710; 
pensioner t i l l  gifvarens narmaste an- 
hbriga. 

18,422; lifstidsranta. 
Majoren Nils Georg Psilanderskölds pen- 

sionsfond för adelsman (Kammarherren 
J. F. Psilandersköld 1878) kr. 17,302; 
lifsticlsränta. 

Psilandersköldska fonden N:o 3 (Kammar- 
herren J. F. Psilandersköld 1884) kr. 
8,204. 

Psilanderskjöldska fonden N:o 4 (Kammar- 
herren J. F. Psilanderskjöld 1885) kr. 
6,000; lifstidsranta. 

Queckfeldt-Rosencrantzska fonden, kronor 
59,744; 4 stipendier a 200 kr., 8 pensioner 
a 200 kr. och 3 handpenningar B 120 kr. 

Queekfeldtska stipendiefonden (Hofrattsrå- 
det C. S. Queckfeldt 1875) kr. 8,825; ran- 
tan ligges t i l l  kapitalet t i l l  dess 20 år 
förflutit fran fondens emottagande. 

Queckfeldtska pensionsfonden (Hofrattsrå- 
det C. S. Queckfeldt 1875) kr. 8,018; ran- 
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tan lagges till kapitalet till dess 20 år Ringqvists fond (Apotekaren C. R. Ring- 
förflutit från fondens emottagaiide. qvist 1838) kr. 7,500. Katarina församl. 

Stiftsfröken Maria Charlotta Qveckfeldts fattigvårdsstyrelse; förbiittrad kost å t  fat- 
fond (1841) kr. 16,151; 3 pensioner a tighushjonen. 
200 kr. Rogstadii testamente (Viktualihandlande- 

Kammarherren Johan Axel Reuterskiölds enkan J. Rogstadius. född Löfblad 1786) 
pensionsfond (1870) kr. 59,753; 2 lifstids- kr. 500. Storkyrkoförs. kyrkoråd. 
pensioner a 1,000 kr. och 1 stipendium d, Rohtliebs donation (Kyrkoherden J. IZoth- 
500 kr. lieb 1864) kr. 1000. Tyska församl. fire- 

Hofmarskalken Henrik Fabian Reuterskjölds stånd.; till kyrkobetjeniug och deras enkor. 
pensionsfond (Reuterskjöldska fonden) kr. Roos a f  Hjelmsaters stipendiefond (Kam- 
61,780; lifrantor, 1 pension a 300 och marherre A. Roos af Hjelmsater 1862) kr. 
2 A 150 kr. 5,340. Karolinska inst. lararekoll.; stipen- 

Car l  Ulrik Roos' a f  Hjelmsater donations- dier %t stud. vicl Karolinska institutet. 
fond, kr. 85,117; 5 pensioner B 300 kr. Roos' fond (Majoren Axel Roos 1878) 

Fröken Hanna Roos' a f  Hjelmsater dona- Irr. 1000. Klara förs. kyrkoråd; understöd 
tionsfond (1880) kr. 21,002; en pensionar å t  fattige. 
%r utsedd af gifvarinnan. Roos' fond (Handelsbokhållaren J. C.Row 

Sasska fonden (Majoren J. 1;'. Sass och 1818) kr. 1,500. Katarina förs. fattigvårds- 
hans hustru G. A. h'isbeth 1866) kr. styrelse; förbiittrad kost å t  sjuka fattig- 
25,930; lifstidsriinta och l pension a hushjon. 
100 kr. Roos' fond (Handelsbokhållaren J. C.Roos 

Qrefliga Schefferska stiftningen, kr. 45,884; 1818) kr. 2,830. Kungsholms förs. fattig- 
14 pensioner a 150 kr. vårdsstyrelse; samma ändamål som ofvan- 

von Schewenska stipendieinrattningen(Agen- stående fond. 
ten G. B. von Scheweii m. fl. 1721) kr. Roospiggs testamente (Enkefru C. M. 
22,533; 2 stipendier b 500 kr. Roospigg 1839) kr. 16,250. Direktionen 

Hoffröken Carolina von Schulzers dona- öfver Nödhjelpskassan; pensioner till fat- 
tionsfond (von Schulzerska fondeii) kr. tiga enkor eller ogifta fruntinimer. 
3,555; 2 pensioner a SO kr. Roschii fond (Repslagaren O. Roschius) 

de Silentzska fonden, kr. 7,120; 4 pensio- kr. 866. Ladugårdslands förs. fattigvårds- 
ner 1 75 kr. och 1 b 30 kr. si yrelse; tir1 understöd å t  fattiga utom 

Silfverbergska fonden, kr. 30,387; 15 pen- fattighuset; rantan öfverlemnacl till Sab- 
sioner n 90 kr. b.,tsbergs fattighusinrattning. 

Stjerncreutzska fonden, kr. 44,001; 26 gra- Roselius' fond (vice Presidenten S. Ro- 
tifikationer b 80 kr., hvilka få uppbäras selius) kr. 1,515. Storkyrkoförsan~l. enskil- 
under 6 år. da fattirvårdsstvrelse. 

Stjerncronska fonden, kr. 28,140; 3 pensio- ~ose6dlerska-  pensionerna (Presidenten 
ner 1 5.25 kr. C. A. Rosenadler 1777) kr. 3,000. Kgl. Ve- 

Stråleska fonden, kr. 35,153; 22 pensioner tenskapsakademicn; tre pensionsrum för 
B 75 kr. afko~nfingar efter Assessor 'i Bergskollegium 

Thamiska donationen (Komn~erserådet S. Albr. Eehm. 
Tham 1727) kr. 6,441; rantan 6 9; Rosenii testamente (Repslagaren O. Ro- 
öfverlemnas till Vetenskapsakademien. senius) kr. 866. Ladugårdslands församl. 

Tersmedenska fonden, kr. 16,894; pensioner. fattigvårdsstyrelse. .. 
Wadstena adliga jungfrustift, kr. 318,899; RothoWs fond (Ofverstelöjtnanten F. A. 

52 pensioner i 100 kr.; 183 pensioner Rothoff 1862) kr. 2,129. Maria firx. fattip- 
1 50 kr. och 11 pensioner till olika belopp. viirdsstyrelse; för församlingens fattiga. 

von Vegesaohska fonden (Fru Carolina von Ruckmans donation (Mamsell M. Ruok- 
Vegesach 1885) kr. 5,250; lifstidsrknta. man 1860) kr. 500. Adolf Fredriks förs. skol- 

Wulfcronska fonden, kr. 15,747; 18 pensio- r%d; till kläder och böcker å t  fattiga  bar^. 
ner Q 35 kr. och 14 pensioner A 20 kr. Rudbecks donation (Ofverstekammarjun- 
Riddarehusets samtliga fonder uppgå till kareii A. Rudbeck 1802) kr. 1,200, Kgl. 

e t t  bokfördt belopp af 2,992,757 kronor. Patriotiska Sallskapet; till stipendier å t  
Riksgäldskontorets enke- och pupillkassa skicklig jordbrukare inom. Skaraborgs lan. 

(Rikets stknder och kassans delegare 1809 Rudbeckska stiftelsen (Ofverste Rudbeck 
-1810 ars riksdag) kr. 91,800. Sirskild samt Battericheferne vid Svea Art.-reg:te 
direktion; pensioner å t  enkor och barn efter 1860) kr. 6,961. Direkt. för Svea Art.-reg. 
tjensternin och vaktmästare vid riksgklds- pensionsliassa; pension å t  enkor och barn 
kontoret och f. 6. general-assistens-kontoret. efter underofficerare vid repementet. 
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Rudbeckska stipendiefonden (Frih. Öf- 
rerste A. Rndbeck 1802) kr. 250. Samfnn- 
det Pro fide & Christianismo; stipendier 
till skollarare. 

Ruths testamente (Enkefru B. C. Ruth 
1803) kr. 2,136. Direktionen öfver Nöd- 
hjelpskassan; pensioner företridesvis it fat- 
tiga prestenkor. 

Rymans fond (Gulddracaren J. Ryman 
1784) kr. 4,887. Ladugårdslands fors. fat- 
i,igvirdsstyrelse; för inrättande af ett  fat- 
tighus på Ladugårdslaiidet,. 

Sabbatsbergs Brunnslasarett (Professor 
E. Gadelius under medverkan af brunns- 
gister vid Sabbatsbergs helsobrunn 1807) 
kr. 39,067. Särskild direktion; a t t  it fat- 
tiga sjuka brunnsgaster bereda kostnadsfri 
bostad, föda och läkarevård under den tid, 
de begagna sig af brunnsdrickning vid Sab- 
hataberg. 

Sahlgrens fond (StadsmiikIaren J. Sahl- 
gren 1803) kr. 499. Xaria förs. fattigvårds- 
styrelse; fattighjonens förplagiiing å H. M. 
Konunqens födelsedag. 

Sahlstedtska fonden (AP:ll A. 1,. R. Sahl- 
stedt 1868) kr. 1,500. Stockholms stads 
kons.; pension. 

Sandahls fond (Uppbördskommissarien J. 
Sandahl 1878) kr. 2,074. Maria fors. fat- 
tigvårdsstyrelse; för behöfvande inom fors. 

Sandbergs testamentsfond (Enkefru C. 
Sandberg 1812) kr. 1,275. Jakobs och Joh. 
Törsaml. fattigvårdsstyrelse; rantan till ii i- 
got fattigt fruntimmer a,f bättre stånd. 

Samfundet Enighet och Vänskap (Förgyl- 
laren J.  E. Fröberg 1874) kr. 36,620. Sär- 
skild styrelse; sjuk- och begrafningshjelp; 
Lr 1880 utdelades 6,126 kr. %t 149 personer. 

Samfundet Ljusets Bröder (flere personer 
1866) kr. 25,227. Sarskild styrelse; sjuk- 
och begrafningshjelp; ar 1880 utdelades 
4,715 kr. %t 145 personer. 

Schalins pensionsfond (Grosshandlaren 
.4. W. Schalin 1874) kr. 500. Sällskapet 
P. B.; å t  fattig ledamot af sällskapet P. B. 

Scharps gåfva (Grosshandl. C. A. Scharps 
arfvingar 1849) kr. 3,000. Bemedlingskom- 
missionen; pensioner till borgaredöttrar. 

Schaumkellska understödsfonden (Asses- 
sor J. E. Schaumkell 1833) kr. 60,083. 
Svenska Lakaresallskapet; a t t  bereda un- 
derstöd åt  fattiga, i verkligt behof varande 
enkor eller oförsörjda barn efter aflidne 
svenske legitimerade liikare; fonden liar 
ökats genom Provincialläkaren P. E. Steg- 
nells testamente 1865 och genom Doktor 
B. Stoltz' testamente 1880; rid 1880 års 
ars slut voro 8,800 kr. annu ej rantebärande. 

Schewes testamente (Grosshandl. R. P. 
Scheae 1845) kr. 750. Storkyrkofors. kyrko- 
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råd; afkastningen disponeras af förs. pastor 
for tillfälliga understöd. 

Schewes testamentsfond (Grosshandlaren 
R. F. Schewe 1845) kr. 750. Jakobs och 
Joh. fattigvårdsstyrelse; rantan utdelas år- 
ligen på Sofiadagen till förs. fattighushjon. 

Schewens testamente (J. B. von Schewen) 
kr. 970. Tyska församl. föreståndare; till 
fattiga. 

Schinkels testamente (Komersesdet D. 
von Schinkel 1807) kr. 3,000. Tyska förs. 
föreståndare; till behöfvande skolgossar. 

Schlotthauers legat (Fru M. Schlotthauer 
1767) kr. 200. Pastor i Tyska forsa,mlin- 
gen; för fattiga. 

Schrnidfs legat (P. Sciimidt) kr. 250. Pa- 
stor i Tyska församlingen; for fattiga. 

Scholtz testamente (J. A. Scholtz) kr. 600. 
Tyska församl. föreståndare; till studerande. 

Scholtz testamente (J. B. Scholtz) kr. 650. 
Pastor i Tyska församlingen; till fattiga. 

Schröders testamente (Orosshandl. Georg 
Schröder 1871) kr. 122,000. Dioktionen 
för Borgerskapets cnkhus; pensioner a t  
fruntinirner af borgerliga klassen. 

Schultzes testamentsfond (Fröken C. von 
Schultze 1845) kr. 300. Jakobs och Joh. fors. 
fattigvårdsstyrelse; rantan tilldelas nagon 
behöfvande. 

Schwartz stiftelse (Kontrollöreii C. F. 
Schwartz 1861) kr. 1,174. Adolf Fredriks 
förs. skolråd; till sömnadsundervisningenis 
förbiittrande i forsaml. skola. 

Rem. Schwartz stipendiefond (Enkefru D. 
S. Schwart,z, f. Lundblad 1868) kr. 4,027. 
Tekniska högskolans styrelse; stipendier å t  
Tekniska högskolans elever med foretrides- 
ritt åt stiftarens slagtingar. 

Schwartzers testamentsfond (Ofverste J. 
von Schivartzer 1808) kr. 300. Jakobs och 
Joh. förs. fattigvardsstyrelse; till de fattiga 
vid jultiden. 

Schwartzers testamentsfynd (F'. von 
Schwartzer 1811) kr. 300. Iyska församl.; 
till de fattiga. 

Schweders fond (Rådman If. Schweder 
1772) kr. 1,708. Maria förs. fattigvkrds- 
styrelse; pension till fattigakladesgarnsspin- 
nerskor. 

Schönborgs fond, se Botins fond. 
Sebaldts donation (Justitiekanslarinnan 

X. Sebaldt 1797) kr. 8,333. Jakobs och 
.Johiförsaml. kyrkoråd; understöd till enkor 
efter civile tjenstcman och deras ogifta dött- 
rar (6 st.), 2:ne fattiga Sossar i skollldern 
och 12 fattiga enkor utan uppgifvet stånd. 

Sebaldts fond (Enkefru BI. E. Sebaldt 
1797). Jakobs och Joh. förs. kyrkoråd; ull- 
derstöd i t  meddellöse Erjungar; $,r 1580 
utdelades 75 kronor %t 4 personer). 
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Sebaldts testamente (Justitiekansleren C. eningens st.yrelse; att  af medel insamlade 
Sebaldb enka 1797) kr. 600. Förmyndare- i sparbössor undeï föreningens samman- 
kammaren; till fattiga barn. komster gifva julgåfvor till ledamöters en- 

Sederholmska testamentsfonden (Exped. barn- 
sekreteraren H. F. Sederholin 1853) kr. Sjamannaföreningen i Stockholm (Sjö- 
54,682. Serafimerlasarettets direktion; till kaptenen R. A. Stenman m. P,. 1863) kr. 
1inderhå11 af sjuksängar, 124,887. Särskild styrelse; pensioner, sjuk- 

Segercronas fond (Statsseltreter. E. C. och begrafllingshjelp samt beredande af 
Segercrona 1787) kr. 5,000. Klara försenil. platser. 
kyrkoråd: rantan utgår till 12 dygdiga Sjöstedts fond (Prosten N. ,J. Sjöstedt 
enkor, tillhörande iipauvres honteux" iriorn 1856) kr. 9,000. Ladugårdslands förs. kyrko- 
församlingeii. r id;  till barnkrubba och småbarnsskola. 

Sehmanska pensionsfonden (M:llerila ida SjUstedts testamente (Kyrkoh. N. J. Sjö- 
och C. Sehman 1882) kr. 7,000. Dir. öfver stedt) kr. 6,000. Serafii~~er-1,asarettsdirek- 
-4llmiinna Enlte- och pilpillkassan; pensio- tioneil; i den n-iån, de donerade inedlell 
Iier &t fattiga fruntimnier. dertill leriiria tillggiig, tillhandahålles kost- 

selenii testamente (K&lirtremastaren C. L. nadsfri sjiilivård vid lasarettet, s% vidt ske 
selenius 1865) kr. 5,241. ~ , ~ , d ~ ~ % ~ d ~ l ~ ~ d ~  kan i ensliildt rnni, för obefordrade pre- 
förs. kyrkorad; till inköp af mat, Blader ster och civile e. O. tjenstemiin i Stock- 
och böcker at s$dsne fattigt ocli holm och dess narinaste omgifning. 
barn, som vicl församlingens folksltola åt- S'östedtska fonden (Eyrlroh. N. J. Sjö- 
njuta undervisning. stedt 1856) kr. 55,007. Styrelsen för Tek- 

Seligmanns stipendium (Doktor L. Selig- njska skolan i Stockholin; bildandc af en 
mann). Styrelseii för Israelitiska Ynglinga- sarskild afdelning för flickors undervisning 
föreningeril årliga rantan c:a 100 kr. utde- j menska slöjdföreningens skola. 
las till judisk ynglino egnande sig at re-l  Sjöstedts testamentsfond (Repslagareål- 
tenskap, skön konst, Biöjd cller haiidtrcrk. dernianiien 0 .  Sjöstedt och hans hustru 

Semisekularfonden (sarnmanskot,t vid se- 1815) lir. 5,1s4. Kungsholins förs. kyrko- 
kularfesten 1811) kr. 535. Vederbijrande råd; af rantan äro "3 alislagna till aflö- 
]$roverkskollegiurn; stipendier vid stock- ning :t Cn skollarare och återstoden till 
holiiis gymnasium. utdelniiig å t  fattige inoin förs., som äro 

20 Septemberfonden (insanilillg 187S) kr. siuka, :~lderatigna eller ha.fva flera barn, 

2,000. l~rovcrksltollegium; företridesvis fattiga gesiiller af "Repsla- 
premier at lärjungar. gareenibctet.il 

Setterstrams fond (Karduansrnakaren set- Skeppsholms farsami- skol- och under- 
terstöm) kr. G30. Klara fattig,,ardssty- kiliskassa; Skeppsholms försand. kyrko- och 
?else; till styrelsens gnatfinnande. sltolrKd. 

Setterströms fond (liarduansmakarerl .T. f. d. Skomakarembetet eller n. v. Sko- 
Setterström 1828) 45,000. ~ , ~ d ~ ~ a ~ d ~ -  makareföreningen i Stockholm (Okänd) kr. 
lands förs. fattigvai.dsstyrelse ; till utdel- 182,292. Siirsltild styrelse ; pensioner, sjuk- 
nirig å t  gamla siingiiggande miin och qvin- och begrafningshjelp. 
nor, samt fader och nioderlijsa barns lin- f.d. SkrSddareembeáets begrafnings-, pen- 
derhåll. sions- och nödhjelpskassa (f. (i. Skraddare- 

f. d. Siden- och Klade3kramhandelssocie- embetets kassa 1400) kr. 11,950. C. P. Ahr- 
tetens pensionskassa (f. d. Sidenkramhan- nell; begrafning, pension och nödhjelp. 
delssocieten 1869) kr. 23,000. Bcri~edlings- Sohms testamente (Hankokommissarie- 
kommissionen; pensioner till enkor och dött- enlraii U. Solim 1842). Direktionen öfver 
rar cfter delegarc i Siden- ot:h Kl2deskrain- Xödhjelpslrassan; af fonden utlemnas årli- 
handelssocieteten. gen 20 pensioner A 40 kr. 

S'ökaptens-societeten i Stockholni (åt- Soldatbarnhuskassan (Officerskåren vid 
skidiga siakaptener 1732) kr. 66,778. Sj6- Svea artilleri) kr. 22,957. Dir. fiir Svea 
kaptcris-societetens deputerade; a t t  nied- art.-regem. pensionskassa; dels fattiga sol- 
verka till ömsesidigt b i ~ t . ~ n d  och genom da.tbarils be?<liidiiad och underhåll, dels 
pensioner och gratialer bidraga till under- pensioner &t afskedadt manskap. 
stöd och hjelp %t  sina fi~ttiga saint cnkor Soopiska fonden (Grefvinnan A. M. Soop 
och barn efter ledamöter i societeten. 1734) kr. 21,656. Stockholms stads lron- 

Sjömannaföreningens N6dhjelpskassa (Le- sistoriuiii: iiriderstöd åt fat,tiga qvinnor i 
damöterna 1870) lir. 9,193. Sjönianilaför- Soopiska fattigliilset. 
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Spetzska fonden (Slottsförvaltaren P. af ärsafgifter, afvensoni Hrliga bidrag ut- 

Spetz 1765) kr. 6,700. Sarskild styrelse; delas å t  behöfvande. 
understöd åt ringare hofbetjentes enkor och Stockholms Arbetareförenings sjuk- och 
föräldralösa barn. begrafningshjelpsfond (Stockholms Arbe- 

Sporrongs fond (Enkefru U. E. Sporrong tareförening 1868) kr. 13 855. Särskild 
I 1824) kr. 3,000. Klara förs. fattigvards- styrelse; sjuk- och begrafningshjelp ä t  fon- 

styrelse; gåfva till fattighjonen. dens ledamöter eller deras sterbhus; år 1880 ~ 
Sporrongs fond (Mamsell A. Maria Spor- utbetalades 29,048 kr. i sjukhjelp och 3,450 

I rona 1862) kr. 750. Ladugårdslands förs. kr. i begrafningshjelp. 
fat~pvlrdrstyrelse; till utdelning Maria- Stockholms Gasverksarbetares s'uk- och ~ 
dagen åt  fattiga. begrafningskassa (Delegarne 1879) kr. 1,188. ~ 

Spångbergska testamentsfonden (Fabri- Sirskild styrelse; sjuk- och begrafnings- ~ 
kören Spgngberg) kr. 2,071. Katarina för- lijelp; årliLgt bidrag från gasbolaget 500 kr. 1 
samlings kyrkorkl; till understöd å t  fat- Stockholms Mosaiska församlings sjuk- i I tiga fader- och moderlösa barn. hjelps- och begrafningssallskap (1788) kr. l 

Stagmans fond (Tradgårdsmistaren Stag- 21,725. Särskild styrelse; att  vårda och 
man 1826) kr. 5,000. Kungsholms församl. understödja sjuka samt ombestyra begraf- 
fattigvärdsstyrelse; till förplägning af fat- ning af aflidna mosaiska trosbekannare; 
tighushjonen samt 3:ne pensioner iL 30 kr. ledamotsafgift ar 5 kr. årligen, inen under- 

i och 3:ne a 15 kr. stöd lemnas utan afseende på ledamotskap 

l Starbus testamente (Fru L. D. Starbus i sällskapet. 

i 
1874) kr. 1,260. Tyska firsarnl. förestbn- Stockholms Nationalkassa (Handlande af 
dare; t i l l  fattiga. Stockli. skeppsrederier) kr. 128,923. Gross- 

Statens Jernvagstrafiks enke- och pupill- handelssocietetens deputerade; understöd åt , 
kassa (Staten 1872) kr. 2,773,552. Dir. för orkeslösa sjömin, reshjelp samt sjömans I 

Statens jernvägstrafiks pensionsinrittning; undervisning i främmande språk; ar  1880 1 
l pensionering af aflidne delegares enkor och utdelades 5,014 kr. till 115 personer. 

barn. Stockholms Polispersonals enke- och pu- ~ 
l 

Statens Jernvtigstraflks pensionsinrattning pillkassa (ej ilamngifven 1875) kr. 2,100. 1 
(Staten 1872) kr. 2,885,401. Sarskild direk- Särskild direktion; understöd å t  aflidnc ~ i tion; pensionering af ordinarie tjensteper- polismins enkor och barn. 
sona1 vid statens jernvägstrafik. Stockholms sjukhem (stiftad genom gåf- i 

Statsanslag (ärligt anslag) kr. 50,000, vor 1867) kr. 1,667,537. Särskild styrelse; i Dir. öfver arrnbens pensionskassa; pensioner vård af obotligt och långvarigt sjuka; före- 
å t  militärer, embets- och tjenstemäns i tridesvis från Stockholm; patienternes an- 1 

fattigdom efterlemnade hustrur och barn; tal: 108 å fripla,ts och 28 betalande 450 
I pensionerna tilldelas af Kgl. Maj:t efter kr. arligen. 

direktionens hörande; pensionsrätten grun- Stockholms Skyddsförening för  frigifna 
dar sig pä mannens eller fadrens beställning, (stiftad på initiativ af Stockholms arbe- 
bouppteckningen samt fortfarande beliof. tarefiörening 1879) kr. 833. Sarskild sty- ~ 

Steinmetz' fond (Grosshandlaren J. F. relse; a t t  från återfall i brott söka bevara ~ 
Steinmetz 1855) kr. 3,000. Katarina förs. frigifne fångar samt at t  mildra den all- 
fattigvårdsstyrelse; utdelning åt  fattighus- männa fördomen och oviljan hos arbets- 1 ~ lijonen. gifvare och arbetare gent einot straffade 

Stenbergs fond (Handlanden A. Stenberg personer; åtnjuter f. n. 1,000 kr. omäret af 
1860) kr. 2,000. Adolf Fredriks 9613. kyrko- fångvärdsmedel. 
råd; kläder och böcker ä t  fattiga barn. Stockholms Sjömanshuskassa (Stockolms 

i Stipendium Berzelianum (bergsrådet J. L. sjömanshus) kr. 388,352. Sarskild direktion; 1 
Aschan 1850) kr. 15,000. Vetenskaps-aka- understöd &t orkeslösa sjöman, deras enkor I 

I demien; stipendium till  understöd ä t  yng- och barn, samt bidrag till förbättrande af i 

lingar, hvilka egna sig %t kemiens studium. underlararnes vid Stockholn~s Navigations- 1 Stjerngranats fond (Enkefru Stjerngranat skola löner; är 1880 utbetalades 16,965 kr. ~ 1819) kr. 4,800. Klara förs. kyrkoräd; ran- ä t  1,706 personer. i 
tan utdelas å t  fattiga enkor med barn, Stockholms Sjömanshus (Kgl. reglem. i 

I tillhörande försanilingen. 1748) kr. 395,077. Sarskild direktion; till , 
1 Stocks legat (Fredrik von Stock 1806) understöd åt  orkeslösa och nödlidande m. m. 

kr. 4,500. Pastor i Tyska försainlingen; Stokoes fond, benänind Stenbergska Stif- 
för fattiga. telsen (Enkefru C. Ch. Stokoe 1873) kr. 3,000. i 

I Stockholms allmänna SkyddsfOrening. Katarina förs. fattigvårdsstyrelse; till nt- 

1 
Särskild direktion; inkomsterna, som best; delning ät  10 fattiga inom församl. hvarje år. 
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sjiikbassor och dermecl jemföriiga inrättningar. 677 
Storkyrko%örsamlingens barnkrubba kr: till gifvarinnan eller hennes aflidne min 

7,667. Särskild styrelse; barnavård. företradesritt. 
Strandbergska Läkareinrattningen (bsses- Svea Lifgardes barnhus- Och kyrkobygg- 

sor Z. Strandberg 1792) kr. 194,520. Sar- nadskassa (Statsmedel och sammanskott 
skild direktion. Understödet, som består i l770 o. 1778) kr. 30,035. Sarskild direb- 
fri likarevlrd, medikamenter och ved in. m., tion ; understödjande af fattiga gardistbarn, 
tilldelas pauvres hont.eux, och har under de hufvudsakligen genoin inköpande h barn- 
senaste åren utgått till öfver 300 personer huset. 
årligen. Svea Ordens begrafningskassa(8veaordens 

Stråhles testamentsfond(Kamererareenkan ledamöter 1867) kr. 6,553. Siirskild styrelse; 
H. M. Stråhle 1829) kr. 3,194. afaria fförs. begrafningshjelp %t  ledamöter. 
fatti~vårdsstyrelse. Svenska lärarinnornas pensionsförening 

Strahles testamentsfond(Kamererareenkan (1855) kr. 195,337. Sarskild styrelse, lif- 
H. N. Stråhle 1829) kr. 3,000. Katarina ränta vid 55 års ålder. 
förs. fattigvårdsstyrelse. Svenska Postmannaforeningen (1877) kr. 

St rh les  testamentsfond(Kamererareenkan 3,035. SärsBild styrelse; sjukhjelp å t  post- 
H. 31. Stråhle 1829) kr. 3,000. Klara förs. tjenstemiin sanit begrafningshjelp åt  an- 
fattigvårdsstyrelse. höriga. 

~ t råh les  testamentsfond(Kamereraree~ikan Säfiohms testamente (Snickareålderman- 
H. 31. Stråhle 1829) kr. 3,000. Storkyrko- nen D. Siifbohm) kr. 750. Direktionen öf- 
förs. fattigvardsstyrelse; likasom för de ver Borgerskapets Enkhus; handpenningar 
3:ne fiiregående 2 pensioner till fattiga och åt  å enkhuset intagna snickareenkor. 
sjukliga öfver 60 &r gainla enkor efter ci- Sällskap "För uppmuntran af  öm och 
vila embets- eller tjensteman nied företri- sedlig modersvardiL kr. 80,000. Särskild 
desratt för slagtingar. direktion; rantan anvandes till understöd 

Sturms fond (Fru Sturin 1879) kr. 28,000. dels i pensioner till belopp af 10 til l  25 
Tyska fförsarill. föreståndare; lifranta till kr. dels i klider ni. m. ä t  fattiga mödrar 
slagtingar till deras död, sedan till bchöf- och minderåriga barn. 
vande handtverkare. Sällskapet Barnavannerna. Sarskild di- 

f. d. Stämpelafgifts- eller den s. k. Hall- rektion; siillskapets ändamål ar att  be- 
kassan (Stockholms fabriksidkare 1770 ars Itlada fattiga barn och bereda deni julglädje. 
hallordoing) kr. 55,543. Direktionen öfver Sällskapet "De Fattiges Vänner" (Gross- 
Fabriksfattigkassan; understöd åt fabriks- handlaren J. E. 'l'örnqvist m. A. 1826) kr. 
arbetare. 36,145. Sarskild direkt,ion; rantan an- 

Sundberg P:sons testamente (Kramliandl. vändes dels till mindre understöd åt  be- 
.T. Sundberg Pettersson 1792) kr. 1,000. höfvailde af alla klasser, dels till fattiga 
Remedlingskommissioncn; pensionerktbor- skolbarns beklädnad; rantan 5. 3,000 kr. 
gare och d u a s  enkor. utdelas å t  4 personer af qvinnokön. 

Sundbergska donationen (Hofqvarteriliii- Sällskapet "De Nödlidandes Vänner“ (af 
staren E. Sundberg 1780) lir. 1,200. Veteil- Kg1 Xaj:t 1816 faststalda stac1ga.r) kr. 
skapsakademicn; preminin åt  med. stud. 123,250. Sarskild direktion; rsntan å ka- 

Sundins testamente (h1amsell Ii. ll. Snn- pitalet jemte de årliga afgifterna af sall- 
din 1879) kr. 24,706. Bemedlingskommis- skapets ledamöter anvandes sålunda: a t t  
xionen; enka eller döttrar efter borgare i a) 5 inom Adolf Fredriks församling bo- 
Stockholm, med företride för sidenkrani- ende, livilka pastor eger bestan~rna, undfå 
handlareenka och döttrar. hvardeia l 5  lir. ; b) 200 personer, med pen- , 

Sundströms gåfvomedel (Handlsnaen C!. sioner i+ 20, 30, 40 til l  50 kr. hvardera, 
Q. Sundström 1869) kr. 1,900. Jakobs och erhålla tillsan~niails 5,200 kr.; c) de min- 
Johannis förs. fattigvi.rdsstyrelse; rantan dre belopp, soin derefter finilas a t t  tillgå, 
utdelas nyårsaftonen i 3 lika delar till be- utdelas såsoin tillfälliga understöd. 
höfvande och obotligt sjulie handlande eller Sällskapet "Enighet och Frihet" (flere 
deras enkor, eller handtverkare eller ock personer 1855) kr. 48,132. Särskild sty- 
till Jakobs förs. fattiga i allmänhet,. relse; sjuk- ocli begrafniilgshjelp; år 1880 

Svaans testamente (Enkefru A. 1\1. Svaaii utdelaclcs 7,864 ltr. till 196 personer. 
f. Tockamer 1763) kr. 18,000. Direktionen Sällskapet för dygdigt och troget tjenste- 
iifver Allmiinna Enke- och Pupillkassan; folks belonande (Grefve C. Lövenhjelm 1829) 
rantan a r  anslagen till pensioner å t  fattiga kr. 69,030. Siirskild direktion; belöningar. 
cnkor af god frejd, hvilkas man varit an- Sällskapet Jultomtarna kr. 32,603. 8%:- 
stalda i statens tjenst, utan afseende på skild direk1;ion; utdelning af kläder a t  
stånd eller vistelseort; och ega sligtingar fattiga barn. 
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678 Fromina stift,eleer, stipendiifonder, pensionsanstalter, 
Sällskapet "Till arbetsflitens befräm- 1865) .kr. 130. Vederbörande läroverks- 

jande" kr. 6,000. Sarskild direktion; rante- kollegium; böcker it fattiga larjnngar. 
medlen anvindas till förskaffande af arbete Tharmouths fond (Mamsell A. Tharmoutli 
%t fattiga qvinnor. 1850) lir. 1,880. Kungsholms fors. fattig- 

Sällskapet "K. B." (flere personer 1853) vårdsstgrelse; till klider bt fattighjonen, 
kr. 460. Sarskild styrelse; a t t  bekliida synnerligen gamla tjenarc. 
fatt,iga barn. Thernbergs testamente (Handelskassöreii 

Sällskapet "N. N.". Sarskild styrelse; J. Thernberg 1821) kr. 15,000. Direktio- 
inkonisterna anvandas till understöd åt  fat- nen öfver Borgerskapets Enkhus; fonden 
tiga artister. tillfaller enkhuset efter nuvarande pensio- 

Sällskapet "B. B.". Sarskild styrelse; narens död. 
inkomsterna anvlndas till understöd samt Thernbergska testamentsfonden(Hande1~- 
sjuk- och begrafningshjelp % t  medlemmar kassören J. Thernberg 1821). Direktio- 
af sällskapet. nen öfver Allminna enke- och pupillkas- 

Söderbergs donation (Öfveriutcndenteii san; understöd at behöfvande enkor, före- 
G. Söderberg 1873) kr. 8,000. Aliad. f. d. f. triidesvis sadana, som af enkc- och pupill- 
konsterna; till belöningar å högtidsdagen. kassan stnjuta sma pensioner och hafva 

Söderbergska fonden (Fabrikör P. Sö- fiera oförsörjda barn; för närvarande utg2 
derberg 1850) kr. 1,500. Direktionen öfver 3 pensioner B 90 la .  
Fabriksfattigkassan; understöd till 2:ne Thunska stipendiefonden (Kammartjena- 
striimpfabriBc:ai.1,et.are. ren A. Thun 1731) kr. 55,960. Kungl. För- 

Söderstr6ms fond (Skoiilal<arci,lderinail- valtningen af de under f. d. Kgl. Ofre Borg- 
nen C. H. Söderström 1871) kr. 2,000. Stor- rattens vård stilda medel ; understöd bt 
Icyrkofors. kyrkorad; t,illfalliga understöd. torftiga studerande (dock såsom testamen- 

Söderstr~ms testamentsfond (Xainsell S. tet s%gr.r: ['&fedisiii, för den ovisshet jag 
Söderström) kr. 958. Jakobs och Johannis sjelf erfarit, undantagen"); hvart 3:dje år  
förs. fattigvardsstyralse; rRnto,n utdelas lenmas ett resestipendium af 2,400 kr. å t  
Sofiadagen till församl. fattighushjon. en studerande för idkande af studier vid 

Söderströmska fonden (Grossllandlarcu ntlandslit universitet, med skyldighet a t t  
F. H. Söderströni 1875) kr. 15,000. Direk- qvarstanna der ett  halft år. 
tionen öfver folkskoleliirarnes pcnsionsin- Thurgrens pensionsfond (Jungfru B1i- 
rattning; pension å t  '(regler~entariat obe- gitta, Thurgreii, enligt teshmente af Blam- 
ritt,igade pensionssökande folkslrolelgrltre". sel1 Charlotta Callander) kr. 3,000. Patri- 

Tamms stipendiefond och Widegrens sti- otiska ~ i i l l sk~pe t ;  till understöcl bt ildriga 
pendiefond (Brukspatron C. A. Tamin 1865 och fattiga tjenare. 
och Kassör G. \\'ideyren 1880) !<r. 2,163. Thistrjjnis fond (Enkefrn F. L. TGström 
lfnsilraliska Akademien; tlöjtl-ilåsning, g n -  1832) kr. 2.2,250. Stockholms Förmyndare- 
tan reserverad. kammare; pensioner & 75 kr. %t fattiga 

Teknologiska Institutets etevers siipen- enltor och döttrar efter civila tjenstemh. 
diefond (subskription 1577) kr. 16,975. T&- Tidmarks o. Sundins Pensionsfond (Rlarn- 
nislta hiigskolans styrelse; stipeiidier a t  sel1 S. 3%. Sundin 1859) kr. 205,486. Dir. 
Tekniska högskolans elever. för borgerskapets enkhus. Pensioner B 300 

Telegrafverkets pensionsinrittning (Iigl. lrr. tilldelas för i hehof st.adde fruntimmer 
&faj:t 1874) kr. 585,083. Sarskild direktion; af den s% kallade biittre samhkllsklassen, 
telegrafpersonalens pensionering: statsbi- hvilka, födda i Stockholm och minst 30 %r 
drag 60,243 lir. 90 öre. gainla, iiro antingen blinda eller "i sina 

Tengströms fond (Kalilererareii C. ii. 'feng- hiinder förlaniade eller förvridna, så a t t  de 
ströni 1864) lir. 10,100. Katarina försaiiil. icke kunna sig med arbete försörja". 
fattigvirdsstyrelse; af ïantan utdelas 4 pen- Timells testamente (Mamsell U. Tirnell) 
sioner B 50 lir. till fattiga enkor och 4 kr. 1,500. Adolf Fredriks förs. fattigvirds- 
e 50 kr. till qviiiliga tjenstehjoii, som längre styrelse, till församl. flickskola. 
tid tjenat inom samma familj; %terstoderi BimelIs testamente (Mamsell U. Tiinelt 
anvandes till fattigliushjo~iens iinderh811. 1831) kr. 6,000. Direktionen öfver Nöd- 

Teniels fond (Namsell U. Teiiiel 1831) hjelpskassan; rantan anviindes till 4 pen- 
kr. 1,500. Adolf Fredriks förs. f;ittigv$rds- sioner d 75 kr., af livilka tranne skola till- 
styrelse; till församl. flickskola. delas (löf\-er 50 ar gamla fattiga döttrar, den 

Thams donation (Enkefru N. C. Tham ena efter civil eller militar tjenstemanoch 
1865) kr. 50. vederbörande liiroverkskol- den andra efter borgersman i Stockholm." 
legium; preruiokassa. Tim~ermans-Osdens Hospital(l796). Sar- 

Thams donation (Enliefru 31. C,. Tham akild direktion; a t t  med husrum, ved, ljus, 
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sjukkassor o& dermed jemforliga inrsttningar. 679 
10 kr. i rninaden, 12 kr. årligen till be- Tojrneboms testamente (Assessorn och 
klädnad samt tillfiilliga obestiimda bidrag Stämpelmistaren E. Törneboni 1831) kr. 
Pirse fattiga. 3,000. Maria Hagdalena forsaml. skolrad. 

f. d. Tobakshandels-societetens pensions- Yörneboms testamyte (Assessoin och 
kassa (f. d. Tobakshandels-societeten 1873) Skimpeimiistaren E. Iörnebom 1831) kr. 
kr. 11,000. Reniedlingskommissionen; pen- 113,500. Direktionen öfver nödhjelpskas- 
sioner till enkor och döttrar efter tobaks- sim; pensioner till enkor och barn efter 
handlare. civila tjenstemin vid Stockholms stads sty- 

Torkens fond (Kapteii J. B. von Torken relses juridiska verk samt pensioner till 
1813) kr. 1,200. Kungsholms församl. fat- fabriksidkares enkor och barn i Sthlm. 
tigvårdsstyrelse; till sjuka ocli gänglig- Törneboms testamente (Assessorn och 
gande inom fattighuset. Stämpeliniistaren E. Törneborn 1831) kr. 

Totties pensionsfond (Stockholms stads 106,500. Bemedlingskommissionen; riintan 
Brandförsäkringskontor 1847) kr. 46,585. iir anslagen till pensioner h 75 kr. å t  enkor 
Stockholrns stads Rrandförsiikriiigskontor; och barn efter medlemmar af Stockh. bor- 
riintemedlen anvindas till pensioner och gerskap (utom fabriksidkare, för hvilla nyss 
årliga understöd å t  de på brandförsiikrings- omförmälde fond iir afsedd), hvar'emte för 
kontorets stat uppf6rda tornviiktares efter- särskilda af testator bestamda bndamåi ut- 
lemnade enkor och oförsörjda barn samt åk betalas 600 kr. årligen; dessutom utgk 
enkor och barn efter personer, som vid siirkilda anslag såsom till Ortopediska in- 
eldsvådor omkoniinit, ifvensom at sadane, stitutet m. fl. 
som vid eldsvådor blifvit skadade. TBrnemans och Wistrands fond (Assessor 

Toutens testamente (Enkefru A. M.Tout&n J. A. Törneman och Professor A. H. Wi- 
1791) kr. 556. Storkyrkof~rsaml. kyrkoråd. strand 1864) kr. 300. Naria församlings 

Trolles pensionsfond (Ofverkommissarie fat,tigvårdsstyrelse; behöfvande inom för- 
C. .J. Trolle 1875) kr. 5,900. Skeppsholms samlingen. 
förs. kyrkoråd; rantan  utbetala,^ såsom nn- Törners donation (KommissionslandtmB- 
derstöd till en i fattigdom stadd enka efter tarea J. G. Törner 1874) kr. 44,348. Tekn. 
tjensteman vid kgl. flottans, Stockholms högskolans styrelse; stipendier och reseun- 
stations, civilstat. derstöd &t  tekniska högskolaiis elever. 

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

Tullstatens enskilda pensionsinrättning inr.; disponeras för Civilstatens enskilda 
(Kgl. Naj:ts bref 1805) kr. 282,975. Sar- enke- och pupillfonds behof; genom nädigt 
skild direktion; sjukhjelp åt enkor och bref "':' 11866 bestiinide at t  utgöra grund- 
barn efter tullverkets embets- och tjenste- fond fur civilstatens kapital- och lifförsak- 
man samt betjeiite. ringsanstalt. 

af Tunelds donationsfond (Statskommis- Jörnqvists fond (Kamereraren C. Törn- 
sarien C. E. af Tuneld 1861) kr. 50,312. Dir. vist 1861) kr. 3,000. Förmyndarekammaren; 
öfver Civilstatens pensionsinrattning; di- preniier %t liirjnngar; understöd tt fattiga 
sponeras för civilstatens enskilda enke- och ynglingar, som visa sirdeles håg %r sta- 
pupillfonds behof. dier vid Katarina lägre elenientarliiroverk. 

Tunelii fond (Rryddkramhandl. Johan Tu- Törnqvists fond (Kamreraren C. Törn- 
nelius 1833) kr. 6,000. Klara församl. fat- qvist 1866) kr. 14,000. Katarina församl. 
tigvårdsstyrelse; rantan tilldelas 4 inom fattiguardsstyrelse; 250 kr. iitdelas till 
församl. boende fattiga enkor eller jun frur. fattighushjonen hvarje år l7i,2 (testators 

Typografiska Föreningen (A. W. &nd- dödsdag); återstoden anviindes ti l l  förbstt- 
ström m. fl. 1846) kr. 9.000. Sirskilcl stv- rande :if hionens kost. 
relse; sjuk- och begrafiingshjelp m. m. d Ugglas' fond (Excell. grefve G. af Ugglas 

T ska församl. fattigkassa, kr. 9,000. 1855) kr. 2:000. Klara fattigvårdsstyrelse; 
~ ~ s r a  Grsaml. kyrkorad. till styrelsens godtfiniiande. 

Tojrneboms fond (Assessor E. Törne- Undens fond (Handlanden A. E. Uiidéii 
bom 1831) kr. 3,000. Bemedlings-kommis- 1837) kr. 2,700. Adolf Fredriks församl. 
sionen; för sangliggande å fattighus. fattigvårdsstyrelse; till så många nödstZlda 

Törnebomska fonden (Stampelrn%staren af ofralse sti:ld, som af riintan kunna er- 
Assessorn E. Törnebom 1831) kr. 3,464. hålla 50 kr. 
Direktionen öfver Fabriksfattigkassan; un- Underoflcerarnes vid Svea Art.-reg:s 
derstöd till aflidna fabriksidkares och fa- pensionskassa (Underofficerskkren vid Svea 
briksarbetires fattiga barn under 16 ar. art.-reg:te 1875) kr. 7,540, Dir. for Svea 
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680 Promrna stiftelser, stipendiifonder, pensionsanstalter, 

art.-reg. pensionskassa; pensionering af for uppfinningar och förbättringar i nirrin- 
underofficerare vid regementet; utgår ej gar och slöjder. 
förr an 4 pensioner 250 kr. kunna på en Warodells pensionsfond (Handlanden L. 
gång utdelas. J. Warodell 1863). Bemedlingskommissio- 

Wadstena Krigsmannahuskassa. Kungl. nen; Yir, af Bergstrahlska husets hyror ut- i 
-4rmB-förvaltningens civila departement; betalas som pensioner ti l l  borgare, deras I 
kassans inkomster bestå af ett statsanslag enkor och barn; 12,062 utbetalades 1880 i 
å 242,485 kr. 58 öre samt räntor å utlånta till l59 personer. i medel. Af denna kassas äldre inkomster Warodells pensionsfond (Handlanden L, 1 
öfverlemnas ":F, till Armkns Pensioi~skassa, J. Warodell 1863) kr. 2,000. Sillskapet 1 
och af de återstående "h samt af de s. k. P. B.; t,ill fattiga enkor och barn. 

I nyare afgifterna och rintemedlen utg8r Vega-fonden (samlad på föranstaltande ~ ~ underhåll till gemenskapen vid så väl in- af svenska sällskapet för antropologi och 

1 
delta som viirfvade regementen. geografi, genom allman siibskription inom i 

Wadstena Krigsmanshuskassa (Konung Sverige, till minne af Vega's kringsegling I 

I Gustaf II Adolf) kr. 4,367,487. Kgl. Armé- af Asiens hela kuststräcka under A. E. 
förvaltningen; understöd å t  orkeslösa sol-'~ordenskiölds leduing, 1880) kr. 34,723. i i dater; år 1880 utdelades 287,484 kr. till Vetenskapsakademien; fondens ändamål är  
11,922 pevsoner. a t t  verka för friimjaiide och uppmuntran ~ 

Wadströms fond (Jungfru Wadströml791) af geografisk forskning; dels under namn 
kr. 250. Hlarr fia. kyrkoråd; &t fattiga, af Vegnstipendiet, understöd för företa- 
jultiden. gande af forskningsresor i mindre kinda 

Wadstriims fond kr.300. Ladugårdslands trakter; dels medel för utdelande af en 
församl. kyrkorad; till jiilghfvor å t  fattiga medalj i guld, benämnd Vega-medaljen, å t  
fruntimmer. personer, som på ett  utmärkt satt främjat , 

Wadströms fond (Jungfrun U. Wadström den geografiska forskningen; såväl stipen- 
1789) kr. 10,000. Stockholnis Förmyndare- diet som medaljen utdelas af Svenska Säll- 
kammare; pensioner tilldelas ti10 gamla skapet för antropologi och geografi. 
jungfrur, som uppnått 60 år, hälften af ci- Wenerska testamentsfonden (Lifinedikus 
vila och halften af b~rgareståndet.'~ Wener 1813) kr. 3,125. Sundhetskollegium; 1 

Wadströms testamente (hl:11 U. Wadström till gratifikationer ht karol. institutets i 
1789) kr. 250. Storkyrkoförsaml. kyrkoråd. elever m. m. 

Wztterdahls testamentsfond (Prostinnan Wennberg, "Lotten Wennbergs fond f ö ~  1 1 C. E. TTTatterdahl 1860) kr. 300. Jakobs hjelpbehlfvande" (1864) kr. 12,508. Sar- ~ 
och Johannis förs. fattigvårdsstyrelse; rin- skild direktion; fonden ar afsedd till: 1) i tan utdelas till n6igon behöfvande i fön. Inköp af en frisiing å "Stockholms Sjukhemt4 

Vahlskogs sti endium (Enkefril L. M. för obotligt sjuke; 2) inköp af en frisäng i 
Vahlskog 1818) Rr. 6,000. Jakobs och Joh. LYårdanstalten för sjuka barnti; 3) inlösen 1 

i förs. kyrkoråd; understöd till ynglingar, och unclerhåll af ett varnlöst, döfstumt 
som egna sig för studier till inträde i pre- eller blindt barn å någon af hufvudstadens 1 sterliga ståndet. skolinrättningar eller barnhem; 4) under- 

Wahrendorffs fond (Enkefru hl. J. Wah- stöd å t  sådanc fattige och välfrejdade per- 
rcndorff) kr. 1,500. Storkyrkoförs. enskilda soner, som genom sjukdom eller annan oför- 
fattigvårdsstyrelse. vållad olycka iiro i behof af eii tillfiillig 

I Wallinska fonden (Erkebiskopinnan A. M. eller ögonblicklig hjelp. 
I Wallin 1847) kr.4,043. Dir.öfver Sthms stads Wertmiillers fond N:o l (Bryggaren och 
I undervisningsverk; stipendier å t  studerande. ltyttmästaren G. Wertmiiller 1864) kr. 2,170. 1 
1 Wallmarkska donationen (Ofverdirektören RIaria församl. fattigvårdsstyrelse; uppfo- 1 

L. J. 7Vallmark 1847) kr. 46,310. Veten- stringshjelp för 2:ne värnlösa barn. 
j skapsakadeinien; rantan skall anviindas till Wertmiillers fond N:o 2 (Bryggaren och 
j prisbelöningar för rön och uppfinningar, Ryttmästaren G. Wertrniiller 1864) kr. 2,012. 
! som akademien finner befordra vetenskaper- Maria församl. fattigvårdsstyrelse; fattig- 
I nas och näringarnas framsteg samt til l  un- hushjonens firplägning å testators födelse- 

derstöd för undersökningar och resor, soin dag dcn 23 Februari. I 
akademien anser leda till nämda mal. 1 Wessmans fond (M. Tlressinan) kr. 1,500. 

l Wallmarkska fonden (Ofverdirektznen L. Storkyrkoförsaml. skolråd. 
1 J. Wallmark 1847) kr. 16,590. Svenska Westerbergs testamente (Traktörsdottern 1 

slöjdföreningens styrelse; understöd till yng- C. M. Westerberg 1840) kr. 20,175. Be- 1 i lingar, som pifva hopp om sig at t  blifua medlingskommissionen; pensioner till bor- 
1 skicklige näringsidkare, samt belöningar garedöttrar. 
i 
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sjukkassor och dermed jemförliga inrattningar. 681 
Westfeldts fond (Enkan M. Westfeldt G. Wiren 1875) kr. 10,657. Vederbörande 

1869) kr. 2,000. Adolf Fredriks församl. larov.-kollegium; understöd å t  studerande. 
fattigvårdsstyrelse; till uppfostran af fat- Wirrwachs fond (Enkefru C. E. Wirrwach 
tiga barn inom församl. 1788) kr. 8,333. Maria församlings fattig- 

Westrnans fond (Ryttmistaren J. Res t -  virdsstyrelse; af rantan anviindes 400 kr. 
nian och hans hustru 1804 och 1817) kr. till pensioner (3 50 kr. 4 a 37 kr. 50 öre 
2,700. Adolf Fredriks församl. fattigvårds- och 4 25 kr.) å t  elfva ofrälse mins enkor, 
styrelse; till 9 st. för inträde p i  fattighus som iiro fattiga oc,h till frejden oförvitliga, 
sökande, till cless de kunna blifva intagna. företrädesvis sådana, som hafva omyndiga 

Wickholrns stiftelse (Lumphandlaren P. barn eller sjuka föraldrar a t t  försörja. 
A. Wickholm 1850) kr. 6,500. Adolf Fre- Wittings testarnentsfond (Enkefru M. R. 
driks församlings kyrkor8d; rantebeloppet Witting 1782) kr. 430. Jakobs och Johannis 
anviindes dels till underhåll och bekliidnad församl. fattigvårdsstyrelse; riintan skail 
a t  föräldralösa barn genom fattigvårds- årligen Michaelsmessodagen lika fördelas 
styrelsens försorg, dels till kontanta bi- niellaii 3:ne enkor och 3:ne faderlösa barn 
drag, som af kyrkoherden utdelas bland de inom församl., hvilka äro i öminande och 
mest behöfvande inom församlingen. behöfvande omstindigheter. 

Widborns fond (Mamsell A. Widbon~ 1877) Wrangels testamente (Fröken N.B. Wraii- 
kr. 1,000. Adolf Fredriks förs. kyrkoråd; gel 1706) kr. 750. Tyska församl. förestån- 
understöd at  s. k. pauvres honteux; f. n. dare; till fattiga. 
Iifränta. Valg. Fruntirnrn.-sällskapet (Prinsessan 

Widells fond (Grosshandlaren J. C. Widell Sofia Albertina 1825) kr. 17,435. Sarskila 
h. 3,000. Storkyrkoförsaml. enslrilcla fat- styrelse; inkomsterna bestå af dels rantor, 
tigv5rdsstyrelse. dels årsafgifter; under de senare aren Ilajr 

Widings fond (Kyrkoherden L. P. Widing årligen utclelat,~ till fattiga fruntimmer 
1814) kr. 6,815. Ladug%rdslands församl. omkring 2,300 ltr. 
kyrkorad; af rintan utdelas 5 pensioner, Vanner till Pauvres Honteux (Grefvinna~i 
1 d 50 kr., l A 35 kr. och 3 30 kr., Ch. von Schxveriii f. Liliencrantz 1860) kr. 
%,t inom församlingen boende tjenstemiins 189,590. Siirskild direktion; beredande af 
enkor eller döttrar, hvarvid de efter prest- bostad och delvis föda å t  aktning~varda 
män hafva fóretrade. fruntiinmer af ståndspersonsklassen; inratt- 

Widrnans fond (Grosshandlaren P. U. ningen eger afven 102,364 kr. mot lifranta. 
Widmans dotter och måg E. Th. Ceder- Vanskapsbröderna "W. B." (flere perso- 
schiöld 1859) kr. 1000. Maria församl. iier 1827) kr. 40,110. Siirskild styrelse; 
kyrkorid; å t  2:ne inom försanil. boende sjuk- och begrafningshjelp samt understöd; 
borgareenkor. år 1880 utdelades 3,999 kr. till 93 personer. 

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

Viktrialiehandlarnes pensionsinrattning kr. Yhlens legat (A. C. von Yhleii) lir. 125. 
200,000. Särskild direktion; pensionsta- Pastor i Tyska församlingen; för fattiga. 
garne iiro omkring 50. Zettersten P:s testamente (Kryddkramh. 

Wildts fond (Enkefru. A. W. Wildt) kr. E. Zettersten P:ns 1836) kr. 15.000. Direk- 
18,075. Storkyrkoförsaml. enskilda fattig- tionen öfver Borgerskapets Enkehus. Af 
vårdsstyrelse; rantan utdelas i fem lika rantan tillfaller ' j ' &  Erikehuset och cZe öf- 
lotter såsom lifstidspension å t  fattiga och riga utgå såsom pensioner h 75 kr. å t  
sjukliga enkor af borgareklassen. viilfrejdade fattiga enkor eller ogifta dött- 

von Willebrands fond (Friherre E. M. rar efter borgare; för narvarande iir pen- 
von Willebrand 1854) kr. 110,700. Stock- sionirernas antal 10. 
halms Förmyndarekainmare; understöd. Zetterstens fond (Garfvaren J. H. Zetter- 

Winboms pensionsfond (Domprostenkan sten 1836) kr..750. Katarina förs. fattig- 
6. Winbom 1821) kr. 3,000. Stockholms vårdsstyrelse; julkost å t  fattighushjonen. 
Förmyndarekammare; rantan ar anslagen Zetterstens testamente (Garfvareii J. H. 
till understöd åt  ogifta döttrar samt enkor Zettcrsten 1790) kr. 50. Storkyrkoförs. 
efter ofrilse stindspersoner med företrades- kyrkoråd. 
rattt för gifvarinnans slagtingar. Ziervogels donation (Justitie-rådet C. 

Vinskankssocietets~ensions- och Beoraf- Ziervoeel 1824) kr. 7,500. Jakobs och Joh. 
ningshjelpskassa kr. '12,050. Siirsk. sty;else. kyrkor%; undérstöd till ogifta döttrar eller 

Wirenska Stipendiefonden (Fabrikören A. 1 enkor efter enibetsmaii. 
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.A. B. F.,Ångb8tsbefälhafvare-f~renin~enlgerskapets Enkellus; räntan tilldelar: 8 
(Angslupsbefalliafvarne J. F. Söderinan och borgareenkor. 
C. J. Gillberg 1577) lir. 4,500. Sarskild .. Ofverströms fond (Kyrkoherden F. W. 
styrelse; sjiik-, begrafningshjelp och un- Ofverström 1865) kr. 20,238. Katarina förs. 
d e ~ t ö d .  kyrkoråd; pensioner och lifränjor. 

Akerelads donationsfond (Spegelfabrikö- Ohmans fond (Enkan H. Ohman 1791) 
ren J. Akerblad 1777) kr. 83. Jakobs och kr. 800. Maria förs. kyrkoråd; stipendier 
J&. f. fattigvardsstyrelse; till jiil och ny- å t  södra latii~läroverket till obestimdt antal. 
ar:gLfvor å t  fattighushjonen. Ostbergs fond (Ofvervägaren F. J. Ost- 
. Akerströms testamente (Enkefrii H. J. berg 1813) kr. 400. Katarina förs. fattig- 
Akerström) kr. 7,415. öfver vårdsstyrelse; pension &t en qvinna bland 
Hofstatens Gratialkassa; af rantan utgL Pauvres honteux. 
tre pensioner g 120 kr., som tilldelas fat- Östergrens fond (Hamnfogden 'J. 
tiga eller döttrar efter vid Kgl. Iiof- Östergren "52) kr. 500. Katarina fia. 
vet anstalde personer. fattigvårdsstyrelse; förplägning vid jultiden 

åt  gängliggandc sjuka å fattighuset. 
aleniska fonden (Kyrkoherden J. H. Ale- ostergrens fond (Hamnfogden L. E, 

nius 1822) kr. 96,070. Direkt. öfv. Sthms östergren 1852) kr. 500. %faria försami. 
stads undervisningsverk; till pensionsfyll- fattigvårasstyrelse; utdelning i likhet lnecl 
iiab %t afskedade larare. ofypnstående fond. 

Angfartygsbefalhafvare-sällskapet(1857). Ostermans fond (Enkefru U. Osterinau 
SärskiId styrelse; iitdelning af ensioner. 1779) kr. 9,036. Maria försarril. kyrkorid; 

Obergs fond (SIamsell Ch. $berg 1874) riintan f6rdel.s emellan 4 fattiga o. vii- 
kr. 5,OWJ. Klara förs. kyrkoråd; iinderstöd frejdade enkor, tvänne af civil- samt tsiinne 
%t jattiga. af borgarestandet, hvilka ej fran annat h l l l  

Odmans testamente (Fru Heclv. Ödman ega pension eller nnderstöcl, gällande pea- 
1791) kr. 3,151. Direktionen öfver Bor- sionerna for lifstider.. 
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