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Abrahamssons gåfvofond (Grosshandlare glemente '1784) 'kr.~7)5021251'."Sj s~ihhl1-
Au~. Abrahamsson 1869) kr. 27,912. MusiJ rektionj1 beredande af, -pensloner -A.t "'ertet".
kahskai'Akad.; understöd åt.«tn s8ngare., lefvande.' t,'" -: '), : ~1I"!. "';:'. :I"J;~'•

Abrahamsons lifräntefond (Badaremåsta- . AIJrtlänri3histitutetför döfstulJllilä (ProM
ren J. O. Abrahamson 1870' och 18819_kr. kellssekreter-P. :A.Borg; unlier'1reskydd af
3~4... Maria. ;Törs: .fattigvärdsst. ;>, för' ba!n"'å :Drottning~H<l~,vig. 'Elis~b'et :Charlotta 1810)
Galon och l ·Phlbpsenska 'skolan. 'kr~'391,605; Sal'slnId dll'ektlOfi;o''llPpfostJ.oan

Ahllöfska testamentsfonden (Assessor-O. af' döfstumme barn .. Instituteteger dess-
AhllöfI740}kr.'6,066. Stook-h'.. magistrat; utom fastighet. ' '+1, ,'r "'-'. 01', ·.j'fiJ

räntan delas mellan 12 i Stockholm boende 'Alms; Fru, donation (Enkefru S"'Älm 1874)-
ålderstigna, bräckliga och 'fattiga personer. kr: 2,0000 Jakobs och: 'Joh.'~förs" kyrkp!

Ahlströmska testamentsfenden (Skepparen råd; understöd till fattig~ inom fdrsam!:
:M. Ahlström 1790) kr. ,27,000. Stockholms ,Alms. fond (Byggmästarsn Axel Alm 1871)
magistrat; 12 pensioner Ja '66 kr. 67 öre till 'h 4;006: Pastor i Jakob jemte 2landra .
understöd för af testator utsedda jungfrur, att uppmuntra de arbetande' klasserna' tm
deras anhöriga eller andra utsedda fattige flit,' arbetsamhet och sparsamhet. 'l ~q.,
i Stockholm födde personer, "Alms, Axel och Sofia, ~tiftelse'; (Byggmä~

Akademiens peilsfonskass3-'l(,uppkommen staren A. Alms enka, E. S. Alm, ,1874) kr.
genom influtna \eJ>positionsmedel. Kungl. '694,477. Särskild styrelse; har till ända
reglem. 1831) kr. 85,182. ' Akad.Af. d. f• .mål att åjj.fader- och moderlu1!a barn samt
konst. pensionskassas. styrelse; pension till andra sådana, hvilka, i saknad af befiörig.
akademiens professorer, lärare och tjenste- omvårdnad, .äro - i fara att, sedligt förfalla
män samt deras enkor och barn, , .eller gå. förlorade, bereda' kristlig:uppfost-

Akademiens reseunderstöd (direktör Sahl- ran och god handledning i syfte att dana
gren 1773, bergsrådet Dahlberg 1815'm.fl:.) dem till dugliga och 'redbara menniakor. '
kr. 25,945. Vetensk'aps'-akademien; stipen- Alms testämente (Byggmästaren~:A::x.AHn).
dier till ett belopp af 1,300 kr: utdelas år- Pastor i' Jakobs -församling och Sp~rbånk'sJ
Iigen till yngre naturforskare för utförande direktionen. Egendom:' 39. 'Gamla' Kungs-;
af resor inom Sverige 'med ändamål att un- holmsbrogatan, Sto\lkh!>lms' sjukhem och
dersöka landets naturförhållanden. en »fond till -uppmnntran af flit, ordning'

Akademiens stipendiefond (Musikaliska och sparsamhet hos de:arb.etaifde klltllserna
akademien 1856) kr. 7,418. Musikaliska inom hufvudstadon, f6reträdesvis sadana,'
akademien; for dit och framsteg.' 'l. hvilkas 'biträde testator vid-byggneder be-

Akädemiens särskilda understödsfond gagnat; till lika fördelning. , ". ,-
(Grosshandlaren Bo E. Dahlgren 1874) kr. A'IIngrens fond (Advobffiskailen J.RAI _
100,000. .A:kad. f. d. f. -konst., rese- oc-h gren 1822) kr.'I,050. 'Katarina förs. fattig:.
studiestip.endier, belöningar å högtidsdagen. vårdsst.; 'räntan" utdelas ,tl,Wfattiga 'fe-iv'ile

Akrelska fonden (Prof C. Santesson 1879) tjenstemäns enkor eller döttrår. ' . s; l',
10,011. Karolinska inst, lärarekoll., stipen-: Almgrens fond .(Grosshandlaren M. !Alm-
dier-lr,t studerande vid, karolinska institutet, gren 1876) kr. 1,000:' Coldinuorden; ett

Allmänna 1farnbördshuset (1852<) kr. pensionsrum. '0' .' . , . l, .'
386,578. Kungl. direktion; att förlösa barna- Almgrenska fonden .,(Gr().ssha!1dlare~) M:
föderskor', . ',' r J .41mgren 1876) kr. 2,060. ~DlrektlOnen ofveJ;.

Allmänna barnhusinrättningen iStockholmFaoriksfattigkassan; understöa till fal:iriksc
(Drottning. Kristina i637~ kr. 2,71)2;226'.. arbetare., . • . . '. \
Kungl. direktion; vård om värnlös~'barn. Alnlgrens'pensionsfond' (Handelsbokhåll.

Allmänna Entce· och pupillkassan (Kg}; rl)- }jr. Almgren 1876) kr. 1,000 SänB](apet.~. 'B,i;,
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sjukkassor och dermed jemförliga inrättningar. 5.4a,
till enkor och barn efter mindre berned- Aschlings testamente (Centre-amiral, C.
lad ledamot af sällskapet Par Brikol. F. Aschling), kr. 300. Skeppsholms för-

Altins fond (Stadsläkaren M. L. Altin 1877) samlings kyrko- och skolråd.
kr. 6,000. Karolinska inst. lärarekoll.; sti- Asplunds fond (Handl. A. Asplund 1784)
pendiar åt vid karel, inst. studerande med. kr. 795. Ladugårdsland. s förs. fattigvårds-
kandidater. styrelfe ; för inrättandeat~t fatti rh s' •
~AlWriyirrt "estam'e~te'("~$;J,B80};iITJ5;000j 'tffiltigå'Ta~la'iid'~t} .""o!~;}~l'r'~ iS rf'

hvaraf 4./000kr., som grqIH;!pellI!iP:g"ti,llPr~st- .. i1AllP,unll,~tllsf~men~sfend (Grossh. D. Asp-
enkefona, och 1,000 1dWror 'hVaTS ränta lund 1~04) Kr. 124;500.. Bemedlingskommis-
beredes Kyrkans stipendiater »ein lustigersionen; pensioner il, 75 kr. tilldelas fattige
Tag». Tyska församl. föreståndare: ännu ut- borgare, deras enkor och oförsörjda barn
går densaI,r!!pa..•.~p,:p lif~äntaåttestator ... · Il).. fl., år 1880 utdela<J,e!1\6,Q.09,1~J1."M?82 per-

Anonym" välgörenhefsstiftelse En hand- soner; åtskilliga anslag ~tgå äfven dels till
la~e;)L~p}i~ uppgift född i Skabersjö .soc- TorsåkersAörsamb'ii,lllei'ngsalldsai!ltift',l'l'd'~ls
kepJflt$I~~nel',!1aJlnPJikt medlem af Brödra- tillfrimutarebarnhusetil '~. ',ull,lncfi' •. ,?IJ!
församlingen härstädes, testamenterade 1782 Asylet l, förplfuvr:eso'honteux)Ä(i1il382)?!ir1i'
ett!'tck!l ~PR~ifYl;.t~,högskbetydligt, belopp, 589,023; inräknaddifriintefond'liIi1kt1 ~8';:4i!tt;
1~~il,{f9t~S~r,ift,at,~af.årsräntan;.~k';1lle 1/5-del särekilddlrektion,': . ',s.,',! L ,O .1. ll~.~
lagg~ j;t~,\lLjq\oplt/tl\lt och de ofnga 4/5 ut- Bagges fond (Mamsell> F .. ]},Ba:ggeL1849)<
de}JloJ.l!fAl,~!l,f~fteIJIOIlts,tändighe,terna lämpade kr, 3,000. Klaraförw.; kYrltorå\:l;, uifd'el'stöd
be!QPP W'l13;ttjg~. ålderstigna eller sjukliga åt fattiga. "':l!l!~"i1j~fl(i1$!~9! ",Mtö)irlA
fruntimmer; gåfvorna utdelas i. tysthet; in- Bankska legatet? (Joser) Ban1(u1792» kr
gll!1'iY!Jin!l.iglJ;e.t:får. .med- fondemtaga befatt- 1,288. Vetenskaps"akademilm;! såsom htiUZ.;i
nipg,eller'lj'ordra, 'redovisning; fonden för- ökning på lönen till Bergianska ,1ärllirel1:'.1
va.lt:lo.!i.\a,f9,lpersonevmed. redovisningsskyl- Bankostatens'enk'e-.,oeh'piil1i11kassa~:Bffii;Ji6-
dighe] ji:n.för.,Gudoch sina, samveten; -när fullmäktig" och "kommissai:ierne,fi!. 'l'iMsbanJt
enJna(,;,d~ f!lnl,förvaltarne aflider, välj~ de lken 1748) kr. ,187,194:rSärski1d si;yttelse,
öf~jgllt,enjQcy,.så, att antalet alltid är 5. pension åt riksbankens tjenstemäri\ocWva:llt '

Apelgrens,J()nd(M:amsell S., L, Apelgrenbetjentesenkor och minderåriges b'at,n; samb.
18U1~~~"J1,5PQ.;,:MJl,ria'tiörs, .kyrkorådj-sti- ogifta döttrar efter 50 år. ;.f,? ;f[t()[I.i~d8 I

pep.dier';iåt,i!!.ödra: latinläroverket till obe- Barnbördshuset Ji>flo,.,P.atllill~Ass.'CsS:oltl4E.
s~.wiij; aI).tal.-.: :- j', ' Ramström -1774), kll,Lli880wJDil'iektil)iIeIi~

'tl'rQ.etsl19'mmet för,'blinda iStockholm (f. d. för sällskapet, Pro Patriaj: intiigandelloch .•
D~:re,~tor Q. ;E",Bprg 1868}':kr. 23,983. Sär, vård af bamaföderskor.s samt.latt''anska:4flll:n
sKi!l:1;J'!1tyr~l§e;'!l\ottinom fMerneslandet.verka underhåll m. m. för etLv,isstl antalsvid :in"
fÖ1f~(l.lljJ}.da§,'.arbe.tsför,tjenst· m. m.; inträde rättningen födda barnj. fastiglre:tent,Rr;;;;väi.,
a{~i~~~fr~tt~wotb9rg~Il å;IQO kr.,som i nöd-derad ti~l 66,OOO,I.rJ""\'''!\IM ,"i u!(tim.?bIDIA
faIllt:Ai~-aI).!:l~Il;sem-sjukhjelp. , . -. BarnhJelpsfonde", .(Excell; ",Gl'efv.e.{J. .de :

,Arfye,ljsoni:l, testam.epte(Direktöl'·C., Årf- Geer med ,10,OOO,1ttskjl14ga,andra Jförsam,:;
veQ,SQ!'!;il;&5p}'kr,,7,500,StorkYJ.:koförsam- lingsboar med 5,000 1836) kFHi/OOO,' .f:ako·bg~
ling,ensi[ ~yrk9tåd; år1igal'äntan.användes och Joh:s fattigvårdssty,relse; rtilt. mat nchi
ti~';''\lnaer!1t:<i4åtålderstigna eller sjuka fat- beklädnad åtfattiga barn. ,~ " .. i Il ",,1 ."
tig,a".igv,en§,oin: ,åt yäl'lllösa barn. . Barnmorskefonden (Kgl. reglementesl!8Ml)f

~rro~e!l,s '.flnke-,09h, pupillkassa (Krigs be- kr, 11,750. ,Särsk:ild~ styrelse; un:derstö,d'.åt
fäl,tl~"t~l<7):~31,4~k Dir. öfver armeens pen- gamla.sjuka och- fattiga ,barnmörsker i:lhs:l
sioJl!,k~ll.s.i\or;~,;pensioner,åt .enkor och barn Barnmorskornas' ii Stockhohn .pensions-
efter armeens embeta- och tjenstemän.. . förening (1860),kr.~22,9.99r.l SämkHdltlil'eik-.

-Ml;IleC!ni:l~e,!l§iO!li:lkassa(Krigs,befälet 1756) tion; pensioner åt, äldre barnmoi.sko-r.?',j'!' I'

kr ;3J7,i7,t~.1:.~;Sä:r,ll1rilddirektion: pensioner :Bayards fond (Kamereraren,JD., Bay:ar<l'
åMar.II,HJll:q§t:eplb.ets·och. ,tjenstemän; stats- 1833) kl'. 4,500. Adolf,Fredriks irörs~dattig-'
anslag såso~dyJJnadsp,ension,.f. n. 900,000 vårdsstyrelser till' åldrigal'Qg,i,ftit döttra1iil\of
kr Jr,li,g~Th•.";' l');'.",J.·",',; ,w.,, ,,-' embets-, tjenste- -ellel'.,horgcl'stnä m. .fL),".

~l\rrh~ni,iIJ,J9,n.~tion (Handl. Å. W. Arrhe. Bayards,. fond (Kahle.reral'e:ll~'!kiBayard
nius 1872) kr. 6,000. Storkyrkoförsaml.kyr- ,~833) kt;1,500. \,:.A:dåJ.t-li):~fil'i'J$förs ~ttig-,
k~JJp.d,;~-tm.jhjoncPai:S3;b,bll(t~berg'ii.r, '.11"" A vårdsst., tiil -sängliggande !.panfl!Jttigli\ii's\o~&
'1~r~i,s!(lJ1f!.@i:l,J:Qe.llJLitella~örernas :pensions., ,Beethuns fond (Mamsell A. Be.e.thJui~\'t

fÖCII!.1!Il9LQ~rt~st.!:lrT9,clI01itel'atöre-r,184-7,)~kir.kr;, \2,40,;hI2La~1l.dsllj;nd föl\ltl jjyd'IirQ~_4;
174,580. Särskild direktion; pension 'till #11 :j,,pgafvol'1 at .fättiga.Jrl\JmiiIlm$lJ1lrrjj(}I(J~
å~(jh:ig~(,,l!.!t,i~tenp:cl);.' teI:'itt.ö:reli'lsMl!1J,idllrllS [ Behrens l.donation f(.GÖ'rdelma.1fariin,5anl'JJl:
e~kP" OIll\rPAm,:,;.:: <jr"),! '~~\J""'~ ""~l",iJ ,i~ehrei)fl)'kr..s7.a6 rr~!l(oghJ;i)~tml~~-

,~Irt:.ltföi$äk,lri.ng ."Akljlb.olab8t~>I" alo~OJtriingdMan



544 Fromma stiftelser; stipendiifonder; '·pensionsllnstalt.er,
råd; hen liten påökning till Jakobs- Och Jo- tiqvite"tsitkademibn; 'af räntornas aIfvändas
hannis församlingars skolepresters 'i~går i 6,000 kr. för historiska, 7,000 kr. för anti-
den rektor och 2 kolleger tillkommande IÖ,n). qyarislfa, ,~ndam~l, efter utgifW!tat~ som

Beklädnadsf. f. fattiga skolb. kr. 200. för 'hvart år bestämmes. '. .<J,"
Adolf Fredriks församlings flltJägvil.rdsst.BeJ'gflr~6tipendium (Kryddkramhandels-

Beklädnadsf. f. fattiga skolb. inom Ladug. societeten j;i~l minne af dess le41t-~ot:Lorentz
fQrs. kr. 19,150. Ladugårdslands förs am- Wn.a.erger 1829) kr. 8,900. Vardarne ll<f
li~gs. fattigvårdsstyrelse. BemedlinB's~om., f.. 4, KryddkraJl1h~nde~s-s?cietete~s pen-
missionen, af dessa medel utdelas årligen sionskaasaj sunderstöd VId laroverk at soner
10 pensioner il. 75 kr. åt fattiga borgare" t~ll obemedlade" inom kryddkramhandels-
deras enkor och oförsörjda barn. societeten.

Benedickska asylerna kr. 130,000. åll- Berggrens fond (Hyrkusken M. Berggren
männa Barnbördshuset; räntemedlen an- 1837)' k.r.:! 1,500. Adolf Fredriks förs. fat-
vändas åt behöfvande barnafödel1skoJ,'.. ~ tigvårdsstyrelse; till kläder åt de mest nöd-

Benedicks test~mentsfond (Brukspatro- stalua fattighusNon. , . '_ .' .
nen E. O. Benedieles 1876) kr, 2,OQO<>,Ja,· Berggreris fond (Hyrkusken M. Berggren
kobs och Joh. fattigvårdsstyrelse: till hjelp 1857) li:r.7,500. 'Klara förs. fattigvårdsst.;
f~r de .~attiga. utöfver hvad dessa enl.f~ttig::ränta~ . an1llag~n till. "kläder åt förs. mest
vardsforfattnmgarna bekomma, ellerför så- nödstalda'f1attlghushJon m. ii; "'~ ..
dana, fattiga, som icke af fattigvårdssam-: BergiansJ(a stiftelsen (ProfessorP, J. Ber-
hällena erhålla understöd. gius ,1784). Donationskapitalet 8,333 kr.,

Benedicks fond (Kammarherren W. A. egendomen Bergiilund, -Vetenskaps-akade-
Benedicks 1868) kl'. 83,329.~t}lrelseJ:l föll ,mien;~till publici nytta och till en skola
Lotten Wennbergs fond; vård. 'ocIH.upp- för trä<J,gårasskötselns eller ,)1ortikulturens
fostran af sådana barn, som äro i följd af upphjelpande i riket under namn af Ber-
fattigdom eller sedeslöshet i hemmet. i .be- gilmsk1i trädgårdsskolan.
hof af hjelp oclt. räddning. .," / 'Be'rgmans'gåfvofond '(Läxarinnan Ellen

Benedicks stipendiefond (Brukspatron W. Bergman 1880) kr. 812. Musikaliska ab-
Benedicks 1848) kr. 9,000. Mosaiska för- demien; för sång; räntan lagd till kapitalet.
sam1. föreståndare; stip, åt judisk 'stude- Bergman-Miillerska fonden (Sjöfaranden
rande vid svenskt universitet. i, " ; A. Bergman-Muller 1831) kr. 1,335. Dir.

Benedicks ,understödsfond CE. O. Bene- öfv:, S~hJ;Jl~. stads undervianingsverk , till
dic~s .1876) k:. 2,000. Mosa:iska fö.r~aml. böcker, åt fattig~ skolbarn," "'~,'.,.' ,
föreståndare; till bchöfvande mom församl.,Bel'gqvists fond (Mamsell Bergqvist 1861)
enligt vederbörande fattigvåtdsst: ;beslut~ kr. 1,0,00."Klltra -fattigvårdsst. ; pension till

Benedloks- stipendiefond (Kammarherren en ogift dotter, som försörjer sin moder.
W~ A. Benedicks 1861) kr.. 30,000: Karol, Bergst'enska fonden (Enkefru L. M. Berg-
inst. lärarekoll.; till studerande vid karo- sten 182.6)kr. 4,256. Stockholms stads Kon-
linska inst. , _. _. I. sistorium;' af räntan utdelas 3 pensioner a.t

Berendts, S., understödsfond (tabriksidka- 'fattigaprestenkol' eller prestdöttrar.
ren S. Berendt 1886) kr. 10,000,' Ofverståt- 1 Berneqaus fond (Kamereraren G. W. Ber-
hållare-Embetot i Stookholm, .till hyresbi- negau 1852) kr. 30,000. Klara förs. kyrko-
drag åt fattiga linnesömmerskor vid höst- och råd;,understö'd åt fattiga.
vårfiyttningen till ett belopp 'af högst 25 kr. Beronif- 'donationer (Handlanden K. B.

Bergska fonden (Hofbetjenten .Halvard .Beronius 1870.) kr. 3;350. Storkyrkoförsaml.
Berg 170lD kr. 2,500. Förv. af de under f, kyrkoråd. ..
d. Kgl. Öfre Borgrättens vård- ~täläa,Jme- Yon Beskows donation (Ofverste kammar-
del; understöd åt enkor och barn efter be- jnnkaren friherre B. von Beskow 1864) kr.
tjente vid Strömsholms slott och stuteri. ,10,250. Akad. f. d. f. konst.; till stipendium

B'ergs stipendiefond (Organisten P. A. åt konstnär. ..
Berg' 1863) kr. 1,500. Muslkaliska' 'akade- Von Beskows p\ln'sionsfond (Ofverste kam-
J1lien; till befrämjande af organistbildningen. inarjuukaren friherre B. von Beskow och

'Bergs testamente (Mamsell J. J. Berg hans hustru M. von Beskow, f. Wåhlberg
1816) kr. 35,000;-J"'~o/rektion i?fyel\~6r~et- 186~) kr.5,.3Ql.. Direktionen öfv~r ~iyi.~-
llkapets Enkehus; rantan anslagen uu pen- statenepensionsinråttn.r 2:ne pensioner för
siqI1~ti a 150 kr. åt 12, ogifta fattiga och embetsmäns .enkor eller ofiirsörjda döttrar.
ål(,l~stigna borgardöttrar," , , •• BeskoWskjf donationen (Ofverste kammar-
:' B~gerska"·'donatio'neii '(Tullförvaltaren i junkaren -B:- von Beskow 1880) kr. 10,000.

(Hl~,borg C. G. Bergers testamente 1878) Kgl.'Witterhets-, Historie- och Antiqvitets-
kr.·291l,000'.' Vitterhets-, Historie- och An- ltkademien; 'understöd för yngre, obemedlad

IJrand-lictl L]f!örsäkrings~Al(tietiol get SVEA. 13 Drottninggatan.
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.' sjukkassor, och dermed. jem{örliga:.-inrättningal'., iJ ,545
och.förtj,entforskareinom devetenskaper.som .Bomans testamente (Viktualiehanulanden
tillhöra.området f6t>aka,(lemiens:verksamhet. E. E:son 1827) kr. 5,000:' .'Dire·ktionen"öfver

tBeskowskafonden {eIverstekammarjun- Nödhjelpskaesanrcaf räntantskola'l,utgll. ~
karen friherre,;B,"'von 'Beskow" och' hans pensioner a 75 kr.' och. återstoden .ativän~ås
hustru 1864) kr. 10,539. Dirvöfver. Sthms efter direktionens godtflnnandec: "t l

, 8tads'~ undervisningsverk; till ..stipendium. Boman Erikssons' :fo;1It,.(Viktul\l:i~hand:
'Besko)Yska stipendiefonden (Ofverstekarn- landen E. Boman 1814) kr. 9,843. Ladu-

marjunkaren Brvon Beskow och hans hustru gårdslands förs. kyrkoråd; tillven läro- och
1864) kr .. 1O,OOO. KgL Vetenskapsakadenä- arbetsanstaltfor fattiga barn, handtverks-
en;l,till·ettstipendium åt någon ung, for- gesäller och lärgossar.,.. ~ :'( "M.
tj~ilit och 'obemedlad vetenskapsidkare. van Booms stipendiefond {Musikus J.

Beskows stipendiefond' (Ofverste kam- van Boom 1861) kr. 1,000. Musikalil;cka
marjunkaren Friherre B. von Beskow och akademien; för pianospelning. '. :l-~::'
Malin von -Beskow 1864) kr. 21,127. Mu- Booströmska fonden (Presidenten' E mo-
sikaliska akademien; blifvande resestipen- ström 1845) kr. 1,515. Dir.' ·6fverS,thms
diumj-räntan reserverad. stads undervisningsverk; till 'bÖCKlli' oeh

Beskows testamente (Brukspatron H. N. premier åt skolynglingar. l. i ! .•' •

Beskow 1833) kr:· 7,50.0. Tyska församL Borqareståndets donation. (Borgareetån-
föreståndare; till skollärarue. det 1866) kr. 6,501. Tekniska högskolans

Björckska stipendiefonden (Grosshandla- styrelse; stipendier åt tekniskahögskolans
ren, Sv.: Björck, 1802) .kr, 200. Samfundet elever. '. ,Ii' '1""~"
Pro Fide & Christianismo ; stipendier till Borgerskapets egen disposition' ad.>pios
skollärare. usus (Stockholms Borgerskap'. 1749)"llif'.

Bohmanska testamentsfonden (Grosshand- 150,000. Bemedlingskommissionen , pensie-
lareniP. O. Bohman 1767) kr. 145,629: 58 ner IL 75 kr. till fattiga borgare; deras
öre.; Direktionen öfver allmänna Enke- och enkor och oförsörjda barn; år. 1880 utdelades
pupillkassan; understöd åt sjuka barn af 7,087 kr. åt 95 personer. . r .'
delegare i allm, Enke- och pupillkassan. Borgerskapets enkhus (Stockholms .bor-

Bohman E:sons fond (Viktualiehandlan- gerskap 1724) kr . .450,000. Särskild direll:"
den E. Bohman E:son 1822) kr. 4,500. Kata- tio n ; underhåll af ålderstigna borgareenko»
rina . förs. fattigvårds.st.; vedutdelning till i Stockholm. , .' 'Fl' /'
fatti~e inom förs. m. m. . . . Borgerskapets gubbhus (Stockhölms Bor-

'Bohman. E:sons fond (Vlktuahehan~lan- gerskap 1788) kr. 382,510." Borgerskåpets
den E. Bohman E:son) kr. 3,000. Ladugårds- Gubbhusdirektion . underhållande -af ålder-
lan~s förs. fatti&,vårdsst.; .~ill ~~derstöd åt stigne borgersmä~ i Stockholm. ,;",
f~ttIga utom fattighuset, r~nt~no~verlemnad Botins eller Schönborgs fond (G;refve
tI1I'~!"bats~ergs fatbghusI.~~attnmg. .. Jan Gyllenborg 1831) kr. 9,000: Mai-i~:föri3.

Boijeska fon~en (G.:avore~ J. P. BO.IJe) kyrkoråd; till tre enkor el~erdöttf~r ~fter
kl' 18,075. S~orky~koforsamlmgens oky!ko- embets- och tjenstemän samt två' enko.r
r~d; sex; pensIone~ a .150 kr. utdelas årligen eller döttrar af handlande eller fabriksId-
till fattl~a och SJuk~lga enkor af Borgare- kare ; samt en sjettedel af årets ränta' till
klassen l Storky!kofors. . . ... k rkonotarien.· . \ Ar, .

Bok~ och 'Muslkhandlarnes penslonsföre- y . ·c'·p m•.
ning (Musikförläggaren A. Hirsch, Bokhandl. Brandels donation (Ann,a, M. Br~Il~1
J. J. Flodin m. fl. 1853) kr. 140,145. Särskild 1795) okr. 2,700 . ..Jak?bs oc~ Joh.,,~,~~.
styrelse'; pension åt delegarne. ky~korad; .. unde~stod. till fa~tlglt. e}l~~r.•••m.

Bolins fond (Handlanden Bolin 1796) kr. fl. inom församlingen. . " "
658. Klara förs. fattigvårdsst.; till fattig- Brandels fond (Mamsell., Ar S. Bran~J
hjonen. , . .,' 1867) kr. 62,588. Ladugårdslands förs;

Bolins fond (Handlanden Bolin 1802) kr. kyrkoråd; afkastningen utgår för närva-
544. ' Klara förs. kyrkoråd; till de fattiga rande till största delen såsom lifränta, .men,
jultiden. deraf skall sedan användas ena hälften till

Bollhis fond (Bryggaren O. G. Bollin bidrag åt fattiga skolbarn inom församlin-
1862) .kr, 3,000. Adolf Fredriks förs. fattig- gen, och den andra hälften, efter .anmälan
vårdsst.; till fattiga skolbarns beklädnad, af någon församlingens medlem och kyrko'i
sedan pensionären dödt. rådets pröfning för hvarje gång, till under:

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



54~ Fromma stiftelser, .stipendiifonder; p,eJ}sionsan~talter,
~am ,?C~ n)i~tig .medlem kan å~;.samhället s~röm 1844) kr ..2,00g. Kat!1dna f~rs\ fattigr
ate~mnas." ' ", r ' : ., " , ivardsst.; utdelning at fattIghu,shJop\l.n.", I ,

Brar;td~ls~a ,f'onllen (Mamsell. Å. ~ . S. Bran- Brudgifvefonden (Stiftad aQronu~g Qfik~r.
del '1867) kr. 42,000. Direktionen" öfYer r till åminnelseaf krQllprinsessalh';L,G '-gltS
lkottIlinghuset; pen iop'll',,,no·;:~""~; f6rmälIiing 1B.5Q);Brudgåf;v:å,af,150 1Cr:;at
"~jal!d"rS dQ,natiQn '{KamererareIl:1IH, A. ~ dygdiga ,R C? ,äl''pl!>r3::br)ldpitl'i~m ~!lig~,

Brander ';i8P2.J .kr. 5!00~. Kgl: P~trx?tl~kilo ~.~n 19.Jum l Stork~rkan .saf9:x.nan:v?gts,;,,~
sällskapet; rantan användes blI utdclnmg I. F. d Bryggareembetets.1 Stoe;kllolmp4mr,
af ~ällskapetsFle llJjer tilVndristrjiilJr~Jl' sionskassa (f; d. Bryggareembe~et),.)C~Ql.lQi·
"såsom ~'1Uästare,g~säller'Gel1e'rarbetare, 214,058 .. Särskild ,styre1 e;, ~.ensij\ er (ich
hv,ilki'4Visat .utmärKt skicklighet, i, sitt ar-: u'nderstöd/'at delegare ..-' '. ' ,',,, ,- r.f';'~ "
bete, fÖrenadt medtl~ngvll.1:ig trokentjenst, , Burens, fOlld '(f. d. Han41ari4eii·~;,G: Bu-
gänande. ,~e§sa 9Jllnnjngar s~$ä!,~y. so.m ren).1kr~ :150'o:Ni)ro]ai 19lisamlilW~llr-nfO-
qvmnor, l stader. och a landet, förutom till fattigkassa. '" ,1 I , Ir ;,,'
6 ,ex:emplar i silfver af svenska Trä~årds- 'Bylunds fond (Hofap9t~kareI! ,E.,$ylund)
föreningens medalj till nämnda fÖrenmg. kr. 900. Nikolai församlings kyrkofjLttig-

Branders fond (}l:amerllraren,H. A, Bran- kassa. " .: ....,. ~;,,~j:,.
del' 1869) kr. 102,2ljO. ,t9,ckholms F,Qrmyn- , Bylundsk~ testamentsfo,nden, C1\,potekari1n,
dareksmmare , ~att~ga" sjukliga, ogifta frun- E. Bylund 18'18), kr .. 3,000. M~diQip.alsty·
timmex:, .som uppnått 90 års ålder, äro lödda relsenj. till underhålk. och fö'rökin'~' 'ra'!
o~hl:ho~J;l.deinom ,~t?ckhol~s stad,. hEl~~t;å,sa~lingarne' och hiblloteket ~id',1r~/.'pl.\.,~.;
Sodermalm, och ,hvIlklls fader vapt civile stitutet. .' ',,,' ,i' .','
tj(Jnstemlln vid stockholms stads, verk eller Byzantinska resestipendiet (envoyen P;'. O:
inrättningar, erhälla understöd till hälften åt von Asp 1803) kr. 30,000. Upsala ,un.iyersi-
fattiga., den andra hälften till barn, ,hvarstet;. för,tl-'c, af nio på, hv.arani\.ra+.!o1jaride
fäder varit industriidkare, ~rädgårdsmästare år utses stipendiater af VetensktP§,ak~\ly-
m. m."äfvensom ~t.iP(Jndier ,åt studerande; mien, som för samma.år .uppbär fLrligll.~n.
"ipgep. får komma i ~tnjutal?d~ el,ler bibe- tan 1,500.k.r.; under de öfriga. llix,.årllIi' ut-
hallande af ,penSIon eller stipendium, som ses stipendiater af Upsala universite], som
tillhörer" ell~r.hM,ler' sig. till annan lära, förvaltar donationskapitalet. ',
se~~ ocp.läsaresamf~nd än vår christna evan- Bings fond (Di~ektören G. B~y.~' 1854)
ge)ls~ lutherska lara" .., "kr, 18,000. Katarina förs. fattlgrardsst.;

8ranjits, t,esta~eilte (:E1nkefru'W., Brandt utdelning åt fattiglijonenj f&r ll~P'aran\le
1878), kr, 2,000. Laqug~rdslavAs försami. lifränta. .• .'
kyrkoråd: till ~ör~tär.Kning af A. B. C. Tuns f l,Jing$' fon!l .(~,irek,~öre,ll (~<\3ång: 185.4)
fond. • I . ',0" kr. 7;500. Katarma fors ..ffLHlgyardsst.; tlll

Brenners legat (C. H. Brenner) 'kr. '260. fattiga. skolbarns beklädnad: f. ix. lifrän4.,
Pastor i"Tysb försa~lingep.; fPr:fa~tiglJo: Bings testamente (Fru l\[. D. ,Bayg 177.4)

Brobergs, fond (VIktuahehandlanden ,C. ~r. 240. Tyska fö~samt föresF.lllldare;-,t!1l
J. Eroeerg rISt5), Ju.,lt,OOO. Klltra förs. .en studerande yngling. I ,l 't >19. l'6 j
fattigvardsst.: räntan utgår såsomIifränta Bäärenhielms. fond, (Kamereraren" . G,
åt 2:ni1J pers~I"I;, me~ efte~ .deras död ut- Bäärenhielm 1$75) kr. 1,000. AdolfF,redriks
delas räntan' \ill..f!lot~gl1inom försaI)1lingen. förs. kyrkoråd; till församl, arbetsskola f1)r'

Brobergs p'ensionsfond (Mamsell' ,J,.C. gos~ar., , , "-. -e ~A'" to $;'-
Broberg 1895) kr.'2,000. Grosshandelssocie-]" Cabanis fond (Enkefru ~" Caba~Isll 69)
tetens deputeradp, pension till en 'IP'oss: kr. 2,QOO. Maria förs. kyrkoråd; tj,ll akt-
haJ;lMar!ldotter. ,.,," " ningsvärda behöfvande inom försiLmllngen.,

Brobergska .testamentsf~l!den: (Enkefru Caminska testamentsfonden ;(A~sessor L.
E. BJ:,oJ:rerg1842) kr. 3,386. Storkyrkof'ör- M. Camin 1832). Klara f'ö,rsamhngf' skol-
samlingens skolråd; till förmån fÖr fattig. styrelse; till elever via Klarlt högre lär-
skola~ ~ försa.mlinJ~~n. " " f' -;» , domsskola. c.' A, "

QrQgre.ns<,,~es.ta,"ente (Uppbör.,d,skQrpmis1; . Carlboms dona~ion .kr. 125. J,~~9bs ,och
sa*f\hC:.I,B~l}gren 1877) ~I;. ~,OOO. StQr-' Joh. förs. kyrkoråd., ,', .
kyr~of~rs!\ml,ing~ns 1I:y,r~oraa. t. ; Car.lgrensfond (S~eant~l\ J:~CarTg~en

Bromans, S.A., PQstdlrektören, donerade 1818) kr. J,540.Kungsholms förs. fattlg-
sjuk- och beg.rafningskassa (.Postdirektö- .••.rårdsst.; till utdelning åt fattighjone~.
l'en.S: A,.B,rgman 1862),kr, 4,508. Särskild : Oasparsons fond (~öjtnant S. E .•Caspl\r-
styx:.eJ.§e,,sju1i~.och begrafningshjep-för bref- Son) .kr, 2,00Q.' Diakonies-sällskapets för- ,
bä~are och po_st:v~lit1llästare i Stockhclm., ,vältnings-u~skott. ,. '" ,
. Br,oos~.rö,"s fPl1d(träl1ljirIl,lästaJ;,en.q;~roo- Oasparssons pensionsinrättning (Fabrikö-
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548 Fromma stiftelser, stipendiifonder, pensionsanstalter,
garde, beroende på uppförande och tjen-' 1842) kr. 15,000. Klara förs aml. kyrkoråd.
stetid vid regementet. . Räntan utdelas till de mest behöfvande

Drottningens hospitalskassa (grundlagd enkor och ogifta fruntimmer, tillhörande
år 1805 af en "Menniskovän") kr. 76,368. "pauvres honteux" inom församl.
Direktionen öfver Drottningens hospital; Elementariestipendiet (genom insamling
räntan användes till årliga pensioner samt 1865) kr. 1,000. Dir, ö~ve.r nya elementar-
tillfälliga nådegåfvor åt afskedadt och be- skolan; understöd företrädesvis åt någon
höfvande underbefäl och manskap af Svea från skolan utgången lärjunget somstude-
Lifgarde.· rar vid Upsala universitet el er åt någon

Drottninghuset (Konung Carl XI:s Drott- lärjunge vid skolan.
ning, Ulrika Eleonora, antagligen 1682) kr. Elfstedtska pensionsfonden .(stiftad 1857
124,410. särskild direktion; intagning och af en embetsman, hvilken anhållit få vara
försörjning af ålderstigna, sjukliga, i torf- okänd) kr. 4,927. Direktionen öfver' civil-
tighet stadda enkor och döttrar efter ci- statens pensionsinrättn., afkastningen skall
vile och militäre embets- och tjenstemän, användas till understöd åt civila embets-
prester, borgare samt sådana hofbetjenter, och tjenstemäns behöfvande enkor, 'med före-
hvilka icke burit Iivre. ' träde för dem, som ega många minderåriga

Duboiska fonde.n (Stenhuggaren C. G. eller oförsörjda barn. c

Dubois 1867 och 1872) kr. 66,387. Folk- Eliassons understödsfond (Fabrikör Levy
skoleöfverstyrelsen i Stockholm , understöd Eliasson och hans fru Edeline f. Salomons-
åt skolbarn för förkofran, vid högre eller son 1874) kr. 5,000. Mosaiska församl, fö-
annan skolanstalt, i folkskoleundervisnin- restandare ; räntan användes till understöd
gen. åt fattiga ynglingar och flickor inom mo-

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

Döfstumföreningen (1868) kr. 26,157. Sär- Elmbladska fonden (Lektor P. M. Elm-
skild styrelse; att bereda arbetsförljenst åt blad 1871) kr. 1,000. Vederbörande läro-
döfstumma ledamöter samt medelst lån el- verks kollegium: stipendium för den i mo-
ler gåfvor understödja dem, som äro sjuka genhetsexamen bäst vitsordade.
eller åldriga eller annars behöfvande, är- Engeströms, Eufemia M. V., stiftelse (Stats-
vensom att anskaffa bibliotek till utlåning minister L. von Engeström 1820) kr. 4,000.
åt ledamöterne eller genom föredrag verka Katolska kyrkovärden; försörjning för 4
upplysande. fattiga enkor af katolska bekännelsen.

Ebe"rsteinska, Schotteska och Kuhlman- Enke- och pupillkassan vid riksbankens
ska donationerna (Fruarna Cl. A. C. Eber- afdelningskontor och pappersbruk (Rikets
stein och M. C. Schotte m~ fl. 1799, 1807 Ständer 1851) kr. 79,379. Särskild styrelse;
och 1817) kr. 2,000. K~l. Patriotiska säll- pensioner åt enkor och barn, dels efter
skapet; räntan utdelas årligen till hemgift tjenstemän och betjente vid f. d. 'banko-
åt 2:ne fattiga och dygdiga flickor af den diskontverket och dels efter sådana vid af-
arbetande klassen, delnmgskontoren och Tumba bruk.

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

Egeriaorden (Vinhandlaren A. L. Helle- pensioner åt delegarnes enkor :och oför-.
berg 1850) Kr. 9,103. Särskild, styrelse; sörjda barn. '
begrafningshjelp och understöd. En ärlig mans fond (1785) kr. 600. Klara

Ehlerts testamente (Kapten H. E. Ehlert fattigvårdsst.; till det fattigaste hushåll.
och fru 1857) kr. 1,000. Tyska församl. . Erikssons fond (Enkefru L. K. Chr. Eriks-
föreståndare; räntan till ännu lefvande släg- son 1866) .kr, 1,000. Ladugårdslands förs.
tingar. . . fattigvårdsstyrelse; till fördelning mellan

Ehrenp&hls stipendiefond (Assessor A. 6 ålderstigna fruntimmer; lifränta.
Ehrenpåhl och hans hustru 1781) kr. 250. Fabriksfattigkassan (Stockholms fabriks-
Katarina förs. kyrkoråd; premier.åt lärjan- idkare 1752) kr. 251,600 (f. d. Hallkassan
gal'. 58,185 kr.), Direktionen öfver Fabriksfattig-

Ekholms testamentsfond (Guldsmeden J. kassan; understöd åt fabriksarbetare.
Ekholm 1806) kr. 12,522. Jakobs och Joh. Fagerbergs pensionsinrättning (Sadelma-
förs aml, fattigvårdsst.; räntan tillfaller "fat- kareåldermannen J. Fagerberg 1830) kr.
tiga medborgares enkor och, .minderåriga 173,421. Särskild styrelse; pensioner, sjuk-
barn" med 30 kr. hvar årligen. och begrafningshjelp åt fattiga och välfrej-

Ekströms fond (Grossh. H. E. Ekström dade personer, som äro eller varit borgare

Brand- och Lifförsäkrings-Akliebolaget S.VEA. 13 Drottninggatan.



, .H)."sjil~kassor >DC? denlleq;jem,~örliga. ~1,l~~ttning~f:'i{ . ~t~
ir"Sto:ckholtn, il;de~aS1J~l).:kor.. och oförsörjp.\\ 2,000 1I:r. utbetalde. för arbeten vid. nya
bimr;.1arls1880"utdeHtdes 16,547' kr.' till 235, seminariebyggnad~n i Wexiö."~' . .;';'l,;,g.
p'ersnile'rJH 1«1'if!(, '1>':': ".' .,' v, Fischers ,estamente: '(Kapte,rlen':J oh;"'):~

Fagerlun(dska "fonden' (Sid'enfabrikör;' M. ~ischei1772). kr., 1;666, T.ys:J{,it'I9.~~~m1·
"C.IFagei'lmia'18(0)1kir30;00O; '-D'irektionen' föreståndare; tpl pusfättiga; .' "~; -s:ti(' ."?'
öfv~lltJ<falffikllfattigbss'an; understöd tilrfa- Flob~rgs fond (A e ,~lobe!.g) kr. ~,090' -~t~r-
briksaröetare" .,' " . kyrkoforsaml. .skölråd: rantan 'af"ansllt~en
~c'f!lcj(S0te$t~m~rite (Mamsell B. Ch. Falck .åt fattiga .skolbarn.. .,'". :,~"i"~rw~
1S'tt) kr.' 6;198'. Direktib.nenöfver nödhjelps- Flobergs fond (Gu.~dsmeaen S;·t:l?~er~
.kallsan. L Stockholm; räntan utdelas ~ill 2 1830? kr. ,3,00.0.. Form:Y:~;l~~~~~fllmar):en,
i >'Stockhö1m' 'btle'fJde~fattiga välfrejdade pensioner t111 civila ~nkor:, ~" ··tJO'lO:

"~'" oo 'd ,. l' 'd" .. ' l ' . • d Flobergs fond (Guldsmeden' S.' Fl~15erg
.olorsorJ aJuyc erarec öttrar e ler, om sa an.a 1830) k . 1500 Kat . för fatt'gv"lIfrds(s'""':'fl "' .. til! uld- 11 'If . b t r.,.' arma o s. l w o.,[tohlat~R! ,1•. g - e er Sl verar e ares pension åt en fattig botgareen~ia!l':;.'>';"'.
o.' "', J!, . ,Flobergs fond (Guldsme~en' SflFlob'erg
, :--Iialk.;.M.,Enkefru, kr. 500. o Skeppsholms 1822) kr. 1,500. Direktioriert . örver' Nöd-
J'qrs,amhngs kyrko-i.och skolråd. hjelpskassan. ,.•.. ! "H", 1-'1
. Falks fond (Enkan ~L Falk 1796) kr. 500. Flobergs testamente (Guldsmeden S.<Flo-
·rAdo1fF1redr. förs.·fatt:igvårdsst.; till under- berg 1837) kr. 3,000. Be'medliD'gs"~6htrni~-
stöd åt fattig,a.·· . sionen: räntan användes till lifstidspimsio-
..,falks- fond (Enkan M. Falk 1796) kronor ner åt 2 fattiga borgarenkorvaf hvilkatden

1.1!OOOhLad~gå!dslan4s förs. fattigvårdsst.; ena bö~ vara g~ldsm~~se~.ka .. " ',1, H t ..
till understod at fattiga, Flödinska stlpendlelOrattnlOgen (Borg-

, .Fal~8 fond (aungfru Falk 1810) kr. 300. mästaren S. C. Flodin 1795) kr, 116,98'i5.
Klara fiS kyrkoråd; till de fattiga jultiden. Stockholms magistrat; understöd tm:~tu-

,F.aU<s fond (Enkefru M. Falk) kr. 800. derande vid Upsala och Linköpings.'högie
Stoi'kJ<rkoförs. fattigvårdsst. elementarläroverk. ' H 'c ffhJfi'lo9 .

, «Fattiqa 'barns vänner (friherrinnan Ceder- Flormanska belöningen (Professor X. 1L
ström, f. v ..Cedervald 1841) kr. 11,117. Sär- Florman 1838) kr. 5,100. Vetenskaps-åka-

, skild styrelse; årlig beklädnad åt 2 gossar demien; till pris och belöningar .. ~JO? _ l
och 2 flickor af hvarje afhufvudstadens 8 Focks fond (Majoren, friherre A. F.'FoC;k
terr, församl, samt årsafgift för utackorde- 1843) kr. 500. Adolf Fredriks förs. fattig-
rade flickor. vårdsst., till fattiga skolbarns .be1dä\lnad ..

al' .Federationen,seden svenska Federationen. Folckerska och Barkerska 'testamentet
,.:'" Femte-Mårs-F.onden (Flere onämnda 1876) (Enkefru C. Ch. Ba).-k 1867)'~I{,r/''2,016 .
. -kr., ~OO.. :,Mar.ia förs.. kyrkoråd; till fattiga Ladugårdslands förs . kyrkoråd; c till ,pen-

iriom församlingen. sion åt en fattig .qvinna, som genom 'sitt
'Femöreföreninqen (Flera personer 1864) arbete måste försörja åldriga föräldrar: .

; :kvi8,010. Särskild styrelse; grundande och Folkskollärarnes enke- och'pupilH(assa
underhållande af barnhem i den svenska (Kgl. Maj:t och Riksdagen; K'gt reglemente

., lappmarken. den 15 Okt. 1875) kr. 1,149,517.' Särski1(lJdi·
.. Ferms fond (Enkefru Ferm) kr. 500. rektion; 'pensionerande af enkor ,ocli"barn
Ladugårdslands förs. kyrkoråd; till julgåf- efter ordinarie folkskollärare; "skytdig~et
vor åt fattiga fruntimmer. . att vara delegare i kassan åIigger'hj-arje

Fernerska belöningen (kanslirådet B. Fer- folkskollärare, som efter regle,me,ntets- ut-
rrer, 1795) kr, 3,173. Vetenskaps-akadeniien; färdande blifvit ordinarie innehafvare·laf
premieutdelning.. tjenst med delaktighet i folkSKollärarnes
" Fileens' fond (Kommerserådet P. E. Pileen pensionsinrättning. . _:'jJ ~1'l'ol\l
18225 kl""J17,500. Adolf Fredriks förs. fat- FolkskoUärarnes pensionsinrättning (~gl.

"tigvårdsst.; till fattiga enkor i Stockholm. Maj:t och Riksdagen; Kungl. reglementtJ' den
Filåeneka- pensionsfonderna (Kommerse- 30 Nov. 1866) kr, 4,457,915. S~rskil(r direk-

. rådet P. Eileen 1822) kr. 143,120. Dir. tion; 'pensionerande af' orilinarie'lätare vid
öf;ver civilstatens pensionsinrättn.; pensioner folkskolorna j riket; förbindelse tnFdelak-
obh gratifikationer åt fattige civile embets- tighet åligger hvarje skolömråde1 P·riket
och tjenstemän, äfvensom åt deras efterlem- för hvar och en af dess läraretjens,te,I; tid
nade enkor . och barn; pröfningsrätt till- högre folkskola, samt hvarje .skolafst@t för
kommet K. Maj:t. . dess ordinarie Iäraretjenster vid egentlig
. Filåenska testamentsfonden (Kommers e- folkskola. ' , ~' -:

rådet P. E. Pileen 1822) kr. 25,044. Stats- "Fond för barnhusbarn af qvinriokö'net"
J kontoret folkundervisningens befrämjande; (Statsrådet C. J.Malmsten,c Fiiherrf F.
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55'0 Fromma stiftelser; stipendilfonder, pensionsanstalter.
WxedeiGrosshandlaren A. Frestadlus m.fli ' Fuhrmans fcnd (RQtKällaremiistaJen 1\ H.
1861) 'kr; 31,820. ' Allmänn3cBarnhusini'ätt~ Fuhrman 1772) .Ju:.. 38l). 1lfl!!rias.f&r!!.J!l<t-
Ilingenrinsättning d ränte- och kapitalför-j tigv~rdsst,; fattigJlushjopezw. föiPläg,ning
säktringsanstaltend Stockholm tia heredan-' midso.mmardagen."«,, I, . ,~:"IJ
de af, lifränta 'vid 55 ån.' 'l.; IJL' - :\, Fuhrmans fond (Rof~iHlatemä$taren 'p;<11.

"Fond för' pen'sioner'lit f. d. ,Sjökapte-: Pnhrman 1nZ) kr. 1,2!i0.T' 1'5< k~ föz:saml.
ner" kr. 32,065. 'cGrosshandelll-saeietetensl' 6 föreståndare eeh 3, testllrn~ntsexekutQJel;
deputera~.e-; 'af räntan utgå <understöd åtr till husfattigs; .~. '. .."bno' e ~ "••o~D
gamla sjökaptener : eller deras 'enkor och ',F.uhrmans fong (Rofkll,llarem!loStaren~I'.-H.
döttrar. .' J. - ,'" ' Flumman 177~) 1n\ 3l,QOO. ~Js}<a församl.,

Fonden., iför l blindes (l sjelfverk.samflet, 16 gossar erhålla 'k1ä<\(}r~sko(lon, )wla~ift
(Mamsell. C. R. C.LO. och S. M. Backman)' ochi.låsmaterial. " ". - ~ , )!

1861) kr. 1,000. (Drottning J osefina 1873)' Fubrmans fond (Hofkällaremästarcn P,H.
kr. i 1,00,Q.L(Ingeniör Bolinder. 1873).,kr6nor Fuhrman 1772) kr. liOO. Klara förs. fattig-
305. (Enkefru D. Myh·rman 1875.)-kr.l,000. vårdsst., till A~Q~(Fredriclrs)jfattigb.jono
(Okänd 1880) kr. 3,000. (Possessionaten. G. Fuhrmans fond (Hofkällaremästaren, P. H.
E. Witte 1880) kr. 10,000. ' (Okänd 1880) FuhrU1an'l772) k).'. 187'1 Katarina försam1.
h.,lO. (Bokbindal'enlIi1:'li1;)Schwal'tz l880) fattigvårdsst.; t!ll fattighjonen. " :~
kr. 49.,' .(Besparade räntor 1880) kr. 1,723. :,Fuhrm4lns ·f9nd<HofkällaTe~ä~il-~en P~ H.
Särskild direktion; utgåendeelevers under- Fuhrman. t77~) kl'. 597.. r Klara förs. fattig-
stödjande' mednmatenialier, ..•verktyg 'm. ID.; vårdsst.l till.fattlghjoneu, ':. (,', 0 J

lifrähta utgår, tills vidare af Backmanska Fuhrnians fond (Hofkållaremästaren P.. H.
fonden, ' ," " Fuhrman '177'/.).' ',ryska förs. 6 före.st~ml~l:\e

Forssmans fond (Tapetseraren' C. G. samt 3ine executores testarnenti. Donatio-
Forssman 1858) .kr., 1/500. Klara fattig- nen består affasta egendomen n;o.20-Sva(t-
vårdssb.; pensioner ti112:ne--fattiga,bo,rgare- mangatan. , ,,' r ~~,

enkor. '.' r , Föreningen för frivil!ig. vlird af s~rade
Fosterländska föreningen (på; inbjudning och sjuke. i fiilt (Konung' Oscar Il ~, fl,

af Generaldirektör-, G.c·,~. Almq;vis,t 1869) 1865h jl:,r, ",35,731. Ver]iställande yts~otij;
kr. 52,059.» Särskild styrelse;, minskande af att hos-svenska folket väcka deltagande för
fattigdomens' Jtillvärl'; l år 1880 utdelades vården af -sårade och sjuke i fält ~a,W.t;Jlttt
2,2,95 kr. tilP80Q personer. , " " d," medelst ,insamling . och förvaltnin~"af4Iir

Frimurarebarnhuset å Kristineberg <Eri· villiga understöd;verka föt;j!enna sJu~y,~.r4s
muraresamfandet, l753) kr. 58.6;320, -~jir- ordnande, och u~yiagning; utdel)linga är
ski1d~~direktioh;' tm vård och uppfostran gjord ~ill .föreningens fyra) sJukskötersk(J~·.
inom inrättningen af fattiga värnlösa barn; F&r!lflingen, för' sinness!öa barn,s vlird
135 vårdas f. n. å inrättningen; fastigheten (Rrofessoren N. G. Kjellberg m. fl, l;86~)
är värderad till 300,000" .kr, 1". ' • kr. 68,121. Särskild styrelse; uppfostr;tn af

F:ro4e,Usltlestament~,Sla:gta):eMdePilla;n- sinnesslöa barn; f. n. vårdas årinrätt.jl~en
nen C. H. Frodell 1813) kr. 1/500.' Kata- 35 barn. ,',' 'r ,,;-;"i'J
rina förs. ifat~igvårds$t. . ";.,' .'; 1 .!. Förening~n till minne af, konu!,g -,psC~~f)'

Fru Hanna W:s fonll (Bruksegaren G. F. o~h, drott/llllg J9.setlna. (efter. l!1bJ1!.~ng
Bernde 1876) lw;"iQ;'n2.. Direktionen för stIftades" föreningen genom >subsknptl~IJ~
sällskapet Pro .Patria: ,understöd.åt ,fattiga Enkedrottning J osefina, skänkte 30,000 ,"kl;-.
barnaföderskor; , I, q.; .' q, " "< 1873) kr. 297,()~1. ~ärskila sty.felse;, ~~t,,~

Fränokelske: understödsfolIden (.Maski~· fQ~J>ättriugsansta~t ~pp~aga. och :vå,r4~y~n-
direktör E. Fränckel 1873) .kr.. 2,000. , mr. artade, gossar) hvilka, afJlolis':.~~nl:lrliOn,ill)l;
f~r ~tp.tens jernvä~stl'afi~s 'Jl~l!sj..on$illl.'lttt- n~mYJldiglj.et"hos föreningen anmälas eV:\lr
m.ng;;J Jlru!erjltöd ,tl 2:I1e,~ur"!:i.t~te.nsjefIl;; pa grund- af d01!1st.öls.förordnande skola,)
vågstrafiJis enke- och pupiUkassa,pecQs~()nll- allmä» -u.ppfosti·ingsanspalt insä~tas;J~amt
rade enkor. <J") , .' " att bereda skydd åt fr~gifna; ..å föremngen;s

Fuhrmans fond (Hofkäl1aJ.:en,älltaJ;en P, H;. åkerbrukskolent Hall inom Ostertelje s,qc~
F.uhrman,J772) kJ.' 383. 'Jakobs~4Johan- ken atStqcl$olms län vå-rdades 18~Odl2.4
ms fat1;ig,.vä,r.d.sst,;rärrtan anyä.ndesJllI \Wd. ~ossar, af hvilka for de flesta, erhölls ,en
fägnad..;mid.sommaI:,aftQI!'en M fattighjonen. arsafgift af 150 kr.; omkostnaden för)lg~rje

Fut,tllmansfond <Rofkälla:remästaren .P. II, g-osse anses uppgå till, p62 kr. för året. ,";1,
Fuhrinan n/2);,!p'. 183, r Ladugårdslands Första. ;stipimdiflfondfln -(Okänd 1880) kr,.
fö~s.; .!atti'~årdSlt1r.tffatt~ghu§.~jonens,1 för- 536. ,~toGkhQlm~" r\lal~äroverk; ~tipenq:i;er
plagmng nilld§olI1mar4agen; rant~nröfverr å~ medellöse lär~ul1g:v: . U;l.m • I (l
lemnad tilhSabbat,s')le:rgs fatt~hu.siurättn. ," ~ahm~ .donåti~n, ,(.Ritläraren P. J.GllthIjl.

- Sran~,9Q.h -~HfgfSäkBilJQs"~~f~1iaeta§~'A·)~Drottninggatan:-



l')Js,JiIk>kasllOt«-öcbdetme'lh3em~ötligakmItättningal"'11 (lwl
<3,'(}OO,GrrÄ~ad) . rdMl,Otnftlj<tiH ifohl fattig~i'n\dsstyrelsa;;l.årlig~,räntarol!lkä'l1

., JlIögti~gdalren(~i'~ I ['~.Jn 1!iJ ,1 i ,utgarrtillLmn'derhållntöti 2:na:a/ioJll'Ifo(SM:illl.·
al1:G'~ dollllti on-il (lli',t{ilIJ':J". ;E~,;IG~ryenl b<iende:IJ;å;rb:lula,0,l:ilikrviäl;fI:ejd'åde~ihllJle!iliga
1J72) kr.,t,OOO. .:rysk:afötsaiml,'l{,örestä.n-" enkoreHer ogiilii3Afr,1iri.tiimmef:,'zS,omaYPPnBt.t
aar·;fitiilj~ll;öfV;;\.iide~i!urttiJtfmeriT!ll,hJ·l ,60 års ålder, ellerr-bok Så:danaJlyngre}ilsoin
!u'6~lj~rg;:töli1i (L\tt~allsenkån Geijer<) 1,500.genoI1DilijukdotnteUe9114y.t ,äwhrstån1llfat-
$tötkyt][öforflliml" .flli'ttigvårdsstyrelse. ' i ta'att".sig-- genom'1arbete föfiiöijit. 1X ."'161"1
•. G,eorgiskl;l fond,en., !rr. 897.0,:Stocktiohns, Gother'.s 'fond. ('Mamselh GrotherbHI3:8~n.
8itaasnl!;ön'~i'stötiu:m;\l:Arliga;f),!äntan~1irl40 750. T 'Klara församling 'kyrkota~ uirdef:.-
·~t!,fö'cHi1litdIHas,till. :2~fattiga -fruntimmer, stöd åt fattiga. 'CJmWib
-llG'Jö'rökesfdÖ,hltioilsfond (Enkefru C.Gjörc- !"!Graail~fbndc (KryadMramh~il.dlal!e:'n~.{i)~D.
k,e J~7~! kI:;2,000.]{a~arin~.,{örs,s~?h:åd; Grll~n)"kr. :750;' Nickolai rorsamlingsiktr:dro~
tJ~~fl~er:,!~:'et~li~ller lrogst<'t:'Vada"ttlga 'fa- fattigkassa. . [;' '"1(1 ) OH,u,l :r~J1il81
ael'-J3ö9li:llm()Qerl'"osao'skolbarri.'· o Graanstestamente~ (Kl'y.ddkramhaRljJaren
,-oG9dldndstElestå'mentsfond . (Direktör' J. C.D. Graan1836')l'kri 2-2,169nHiliitl1>.tionen
Goa.lutiil!1~'$68)1kH"(,000. i:;T ako:bs, 'O'clt'IJ'oh. öfverNödhjelpskassall';;,«foJräntliriluigåil'i 1
försPkYPKo'f.åll';..; understöd till 'fattiga och pensioner.' "'f ,'i':,..,.: $ljj W ,lf
?rk~slösa iIlÖiR>x6tsaml!n.gen., . Gravallius" iestamente,(FältprHe. GHGna;·
HoGodlisJf9'ridl(Sekels~mmareenkan'Ci,Godu vallius) kr. 2,250 .. ,:Direkti{)n,enfDfver ve"
~8!l91 iPl115'S5'.d' Klara fattigvärdsstyrelse; Lifgardes fattigkassar' ;ni'j'imii f,lhf81iia
ff~~ioner till 2:ne:fattiga:eirkorel. jungfrur. Grefve 'Gyllenborgs fond)o([Pllotrrli;bl"l\i-

uotfaslfoni'l'~Se!gelsö~märeen.ka1f'C. G6dusekreteraren C. oA,i,D,' i.Gy1l'epfJ.org:hf85.8')
1178~~ll1p.'r['590."Adolf'Fredriks förs, fattig- kr. 8,302. Dir. för sällskapet Pro .Ratriai';
"t'åfd'ss~ räntan: '·tillfaller. 2' fattiga' enkor, gratifikationer' åt,,,gaml~/l<orkesl6saatjell1tre
ellei":'ogiffu'1frtmtimmer, 60, åt gamla, eller och' tjenarinnor for långvmig.i,(trogellltjenst
såda/;la" som utaf sjukdom eller lyten icke Grewesmiihlska' friskolan,,~(ihqssht~U:r>Ar.
:Jr,jtnWaUörsorjä gi~;'"": "t1: '" P''''''')' Grewesmiihl 1812) kr. 143,825. Särskildidi~
Il G9dil$ f9l1'd;.(SegelsömmaYeenkail,e: Hodt rektion;' ,till fatti~a:"b-arb8';,u.rld:el';\>l!sningi
119l\?~!: ':~;nJJ::'-Mariaföi's. ~attigvårdsst.; skol~mDen, bnda.slöjd< m"II1J8ailit}~\rk,fäder.,
pei&ioner'Jå~!.5'enkor eller ogIfta frunt. Grillska 'donatlonenl(Brukspauoft,.' , ~ .
J1~qdus to'rld' (Segelsömmareenkan C. Godu Grill ,1863) 'b. 20,19t'h",Vietens'kRps~:td.e1-
'l78})~;,kbiJ15(')i.":"Kaitahna .förs. fattigvårdsst:; mi en ; fonden afserfbildanM.låf[erl zo:Olög6:sk
1l.:td'eli'l~Jlti'}l1I:fittigh'lishjonen. ' ' . ti'ädgårt1fJ·,;h':* e 10"utirl1sde1&'1umi,,,
1"qöilU$ t(Ona (Seg.elsöfumareenkan C; Godul : 'Grisbilckska testamentsfondihw(:Enkefro
17~71~li:rh:333. ': Katarina fors. 'fattigvårds- S. M.' Mannerström , r.' 'GrisbåcJ{~'m'l7~rJk)r.
,1iYr~lS'~,1'lflmsitJh'eJ."åtienköt!ener:döttraHill 6,750.: Direktion öfver IAllnilltEnkiHl((ijcli
,.:t'()~i~i!l.jJje~~t~lri~n!,;l pI'est,· ~ militär och pupillkassan ;uIiderstödi åt :~ehöf:va~(r,~il~
,1&llOfgM:Hli'" )-~"." L,. kor eller fader- .och: moderlosa Jbarmr.;? Hl

IJ~O'Od\1~Btöhd(Segelsöm!llllire~nkan ,C. G~du e Groens fattl!Jförsö~-.in:ing&inrli;ttnih'g~efks-
1787) kr. 8,333, Katanna fors. kyrkoråd; radet A. H. Groen 1l:839)'kr;' 143;11531 !Se.
iJeiiSi1 M 'i'tt' i:tl?o-r i·ri1(l'ftJ 'l" ":W~, ''",;': 4 raftmerlasarettets dire1btioll:lI:iIi~lrän1i~n.ilutJ
I,lO(f" Ug,lf(lIid'~~egels'ömmareenkair~J:jiiGoilU delas 50 pensionertiBPmedtlilösatsH. l1·f'f
f ]Q.:'i<J'1';39~\";'KungshOlmsförs. fattig- Gl"osshandels-Sdcilltetens Ipeiiiionska'au

\1;/(jti'll,j'ur~'pensioner aJ;.enkor eller (Grosshandels-societeten 181&)'_kJ1(()~4~i8(!)01
b "ifrlini1~lnrirer"Pf(}rsa)Jilingen.( . Grosshandels-societetens depnt'eila:d6i;Jl.p'e •
'~~OtJUSJ.l'i.ö,nld<~,~~els6iriIFi~~e,enka;~C~Godu) sioner' un- gt6S'"~Ji:arlilbt,6ill.d~ll,'a ~b~st~r,
k'rlJ.g50~Llidugard:>1andf! förs, fattlgvardsst.; enkor och barn r 8tockhb'lm~ iJ: .3: 'Io:b!91lh
tn~vEa~'ts1i~4,'1~t.'r,aJtttg~;' !änta~ "ö.!ver~em,- . G.r'ossh'aildels,-SOcr~tete~~!f~cb ~~,ICePPSI!~"
natt QtIU"SitlHlat'S'oergs"fitttlghusmrattnmg. deriernas-deputeradee p'enslonikällw( G@Sll~
juUÖdU$!f.~i\ltl(SegeisQimrtålr'eei1kanL.' Gödu) handels-societetens" (:depu tei'll.de RlIE51tj1:l's
k'r?'9;f '4'.lf'.Borgnlästal:en iStockholm, 'räntan 32,065. Grossh.-societ .. deputeradkrls ~n
ah "l:t1t1' iJl:ltisioher r åt '6' enkor 'efter sitlIler' till sjökaptenMo~antmglatifi<katroner
@" '~~s 6eWJJ!tj~rrsterq~n'liI\6mStockholms tiW'sjökåpteners' enk'6r; o'en ao'tt,far.. mnlu"r
ih1l.g'ISfulkfl rli7~fl.\;,,:'" ,J J. J I" ' ' " l'> 'Gr'oth's testllmentlf~G1!os~h1in:dla1'~~ .?,B
~[~G9'" 'fonIH~~g~l~p.b:mlalr~en~an :L',i(.jo~ii) ~ro~,h;!i't785) Jk.r.l!,12i.?tlQ:~1ll~~1r'-f6r8lll~1
kr. ,5 'Stof!9'tlfbfors: farttlgvard'sSt.; -ran- forestan'darel;l)tl~bi61'l'leIiSiJ.ohfJ1'åittlafBtglrom-
{an( rh,tmI2l;&rd(lf'Sti~~til ~nltlll';@er n'e;';(jfveP:;,5~:ål"gaittl.a lW'priJ!äptI !I!lIf1'ulu'iJ:
ö'gift:N'i:Vinii'Ölhi,nbn\ .'Ridd:å~~olrlJ.sföts. (,;, l Grundb'ergs!lfCSnat'(GroiiS1fil~ ~mlt~

,Go.~us t!jsfåtnentsfQl,llll r(S~gelsömma.r~enu berg: 1852)' "kr, Ji2;ooO'!t;flMlä1lr;Yl.f~rSli;fu:t!;r~
k'!\.Il<l~.\<G' dii&11;791,tr'kr.fl85'mt0J'al{()1.fS'>.Jchvaidsst' relse i? åt ire'llifi'Vla,Iid!e;qoo!llro~s nUl~ ----_. - - -' "'.,...
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552 Fromma stiftelser, stipendiifonder, pensionsanstalter,
Gr&bergs fond (Kolleg. Scholre E. Grå- Haak 1831) kr. 43,804. Direkt. öfver civil.

berg) kr. 500. Katarina förs. kyrkoråd; statens- pensinsinrättning; pensioner åt ei-
premier åt i sång skickliga lärjungar. vile embets- och tjenstemäns enkor o, barn.

Guillaumska testamentsfonden. (Mamsell Hackmanska testamentsfonden '(Enkefru
M. J. Guillaume 1867) kr. 4,026. . Direkt. J. Hackman 1830) kl'. 1,500. Katarina för-
öfver Veterinärinst.; anskaffande af tjenliga samlings fattigvårdsstyrelse ; till fattighu-
lokaler vid Veterinärinstitutet för vård af sets sjuksal och sjuka.
sjuka' djur, som behöfva värmda rum. Hagbomska stiftelsen för Pauvres :Hon-

Guthermuthska fonden (Elsa Guthermuth teux (Mamsell C. U. Hagbom 1833) kr.
f; Willamllberg, enka efter C. F. Guther- 20,000. Direktionen öfver Nödhjelpskaa-
muth 17(3) kl'. 13,700. Förvaltn. af de san; räntan utgår såsom understöd åt ofär-
under f. d. Kungl. Borgrättens vård stäIda diga eller sjuka och behöf.vande fruntim-
medel; 'understöd åt ringare hofbetjentes mer med bättre uppfostran.
fattiga barn. ' Hagboms testamente (Mamsell C. U. Hag-

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

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

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

Gymnastiskt-ortopedtska institutet.s fat- 1828) kr. 1,500. Klara förs. kyrkoråd, un-
tigfond (Professor N; Akerman m. fl. 1834) derstöd åt fattiga.
kr. 11,044. Direktionen för Gymn.-Ortop.- HalJgrens fond (Mamsell.M. S. Hallgren
Institutet; kostnadsfri värd och hjelp åt 1841) kr. 1,5,00. Klara förs. kyrkoråd.
fattiga personer, som lida af kroppslyten. Hallgrens fond (Mamsell M. S. Hallgren

Gåfva af en gammal tjensteman (en gam- 1841) kr, 1,752. Kungsholms församlings
mal tjensteman 1830) kr. 46,832. Direkt. kyrkoråd.
öfver civilstatens pensionsinrättn.; försörj. Hallgrens fond (Mamsell M. S. Hallgren
ningshus för civile embets- och tjenste- 1841)' kr. 1,500. Maria församl. kyrkoråd;
mäns i fattigdom efterlemnade enkor och räntan af dessa 3:ne fonder tillfaller sjuka
barn. och ofärdiga frunt.; tillfälligt understöd.

1872 års gåfvofond (anonym 1872) kr. Hamelmannska fonden (Fabrikören J. C.
1,000. Vederbörande läroverks kollegium; W. JIamelmann, test. 1% 1882) kr. 10,000.
understöd och belöning åt en eller två be- Svenska Slöjdföreningens styrelse; 2 rese.
höfvande och flitiga lärjungar i 4:de och stipendier a 250 kr, till handtverksynglin-
5:te klassen. . gar ej öfver 25 år gamla.

Gäderins fond (Husgerådskammarbetjen- Hammarins stipendiefond (Fru E. Ham-
ten A. Gäderin 1833) kr. 4,500. Katarina marin f. Casparson 1872) kr. 20,000. Mu-
förs. fattigvårdsstyrelse; till utdelning åt sikaliska akad., för understöd åt konserva-
fattighushjonen; toriets elever; f. n. Iifränta,

Gösches fond (Grosshandlaren J. H. Gö- Hammarskiöld-Risellschöldska stipendie-
sche 1781) kr. 1,500. Maria förs. fattig- fonden (1842) kr. 40,000. Särskild styrel-
vårdsstyrelse ; fattighushjonens förplägning se; årlig utbetalning 1,500-1,700 kr. att
å H. M. Konungens födelsedag. fördelas mellan Artilleri· och Ingeniörhög-

Göschesfond (Grossh, J. H. Gösche 1782) skolan samt Krigshögskolans elever.
kr. 2,250. Tyska församI. föreståndare; Handelsbokhälfarnes pensionsförening
'pensioner till 4 afsigkomne gamlaborgare. (1869) kr. 373,089. Särskild styrelse; pen-

Gösches fond (Grossh, J. H. Gösche 1781) sioner.
" kr. 1,500. Tyska församlingens förestån- Handelsflottans pensionsanstalt (Kungl.

dare; till husfattiga. Maj:t och Rikets Ständer 1864) kr. 474,914.
Götiska förbundets donation, Yitterhets-, Särskild direktion; pensionsberättigad är

Historie- och 'Antiqvitetsakademien; för an- den, som uppnått 55 års ålder, åtnjuter
tiqvariska ändamål; fonden ursprungligen medborgerligt förtroende och varit i 25 år
600 kr., räntan lägges för närvarande fort- vid Svenskt sjömanshus inskrifven samt,
farande till kapitalet.' utan att hafva begått rymnings brott, under

Haakska donationen (vice Presidenten M. dessa år idkat sjöfart med Svenskt han-

Brand- och liff6rsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.



,~~jsj)lkkassor .och dermed [emförlige inr~ttningap'" i5M
,(l-elsfarlyg; tdera~ hliITndsakliga. tiden, be- tigvårdsstyrelse;, 1i.tdelning>'lbl~:d'~fattig-
-s.tämdHitilh!li7" åriDå"l1trikesorter; år ·1880 htrshjonj 75 kr. tilldelas l årligen åt fö:rsörj•
.,\1±d.eladesi87.,2711'kr.;HtHl90.7 personer. ningshjonen.! i, ,,",1'_:. H,,' I'l "

m'jf.! d~ H!lndetsfö.reningens öfverskottsfond Hedströms pensionsfon'd .(Fllihr-ikÖrJC.
G<lfv.ede.mnl!,dafn:B:andelsförenirrgen i Stock- Hedström 1822) kr. 3',400..J .Pörmyfidare-

-hQ'1~,.t1865);kr.,2;OOO.. Bemedlingskommis- kamm.j: penaioneråebehöfvander! Stockh,
sionen; .pension till-en minuthandlande. Hedströms testamente, (Fabrikören' C.

-f'lt+lan"s,ons1:;lfood~BQrgmästaren H: Hans- Hedström 1832) kr. 6,006. "i[)irektionerr;Qf~
. s?n, 1:659 och 1663) kr .. 1,414: Stockholms v.er Nödhjelpskasaan ;'räI!;tan Jä~1a~la~,en
fQf,mynq(l,];ekammaTe; stipendier, till 4 pensioner å. 75 kr. ai' enkor!o30for.

",fHartmans· fond, (Bryggaren N. Hartman sörjda barn efter xcivile tjenstemänl,vid
18.37) kr. 2,34Q~. A.dolf Fredriks förs. kyrko- Stockholms juridiska, 'Verk. i n )

råd; understöd åt fattiga lärjungar i för- Hedströms testamelite,(Sidenfabrikör,C.
~aiIl1i)1gens skola. -"" ,. <" Hedström 1832) kr. 3,000. Bemedlingskom-
,,_;~Halltmansdorffska stipendiet (genom in- missionen; pensioner-å-Yö. kr. utgå till1at.
i,!'lamling, 1863) kl'. 1,000. Direktion öfver tigaenkor o. oförsörjda -barn-efter borgare
,HYlar,elementarskolan; understöd åt medel- i Stockholm. ; c .b\,.' "l-
"litse flitige lärjungar. Helins donaflensfond-r Enkefuu -I1:iHelin

Hays fond (Friherrinnan C. Hay 1859) 1815) kl'. '3,000. Jakob och .Joh>fattig.
Ji:,r.' 560. ,Ladugårdslands förs. fattigvårds- vårdsstyrelse; räntan skall Iika _fördelas
'styrelse; till förbättrande af hjonens kost emellan ·de å Jakobs och Joh, förs; .fattig •
.under ':sjukdom; räntan öfverlemnad till hus intagna hjon. ' f U,. li
:Sahbatsbergs fattighusinrättning. Hellmans fond (åssesser iHellmän) kr.

" .Hebbes .penslonsfond (Brukspatron A. 500. Ladugårdslands förs. .fattigvårdsaty-
-JHeb'b'e 1824) kr. 15,000. Direktionen öfver relse; till jul och nyårsgåfva åt fattigJius-

Strandber(l'ska läkare inrättningen. Af rän- hjonen; räntan öfverlemnad. till Sabbats-
tanutgå årligen 9 pensioner å 100 kr. till bergs fattighusinrättning. •
fattiga enkor eller oförsörjda döttrar efter Helmfeldtska stiJl'endiefonden {Riksrådet

.. ofrälse' embetsmän. Baron Simon Gundel Helmfeldts enka M.
~ , 'Hebbes: donation (Kgl. Sekr. Ph. Hebbe H. von Parr 1683) kr. 39,000. Stockholms

1868) kr. 10,000. Storkyrkoförs. kyrkoråd; magistrat och en af densamma utsedd di-
,'-div.erse ändamål; barnavård m. m. rektör. understöd åt studerande vid Upsala
-> .Hebbea Jegat(Kommerserådet S. B. Heb be universitet, företrädesvis-till slägten; .a;frän-
0,1792) -kr, 750. Pastorn i Tyska församlin- torna skall underhållas fältmarskalk Helm-

gen; för fattiga. feldts graf i Storkyrkan. "j'-

') Hebbesstipendiefond (K. sekreteraren J. Hemmet fö.!' frigifnaqvinnor (Hertigin •
. >Ph.;Hebbe 1852) kr. 3,000 Musikaliska aka- nan Sofia af Ostergötland 1860),kr ..76,67.7.
:.'demien; till befrämjande af organistbild- Särskild direktion; att upprätta från fän-

':1Jii!agen. ' gelset frigifna qvinnor; i hemmet: vistas
Hebbes testamente (Brukspatr, A. Hebbe högst 12 qvinnor..' re

• 1824) kr. 10,500. Tyska försami. förest., o Hemmet för vanv~rdade'flickor{Karolina
- cJtill meddellösa församlingsmedlemmar, före- Aström 1871). Under stiftarinilans mseen-
strädesvis barn. de; vård, undervisning af fattiga-flickor.

Hebbes testamente (Kommerserådet S. Hernmarckska stipendiet (Professom-T .
. ".:B . .Hebbe ,1803) kr. 3,006. Tyska församl, Dorpat A. Bulmerincq 1874)kr.'3,0®J Di-
•Jö!est;;'; -till ·husfattiga. rektionen öfver Nya elementarskolan; un-
• 'Hedrei)s fond (Biskop J. J. Hedrön) derstöd åt en flitig lärjunge ..vidvskolan: .

-,,600. Jakob och Joh. förs. kyrkoråd; till Hiertas stipendiefond (PröknarriaHloeh
böcker åt medellöse lärjungar. A. Hierta 1873) kr: 10,000, "Karolinska in-

;)~;T,Helferhielms testamentsfond (Kammar- stitutets lärarekoll., stipendier åt ,qvinnor,
<; revisionsrådet G.' O. Hederhielm 1797) kr. som studera medicin. -" ,'.':!'-"

1;000. Jakobs och Johannis fattigvårds- Lars Hiertas minne, (Fru! w.:..I,Hierta f.
'cstyielse;' räntan skall hvarje halfår utdelas Fröding 1877) kr.' 411,771). Särskild sty·

,··till' fattiga.,'födda inom Jakobs förs. relse; att fritt och oberoende verka för.det
1.. 'Hedings fond (Margareta Heding 1708) menskliga framåtskridandet ochedettå'huf-
•-ckr., 8.62. Stockh:s Förmyndarekammare ; vudsakligen genom att framkalla: och be.
I~ stipendier åt studerande vid Upsala uni- fordra sådana .vetenskapliga .upptäckter o.
• xersitet. '" 'uppfinningar, sociala ..förbättringarr'oehifri-
1~ ·Hedströms· fond (SidenfabrikörC. Hed- sinnade reformer, som 'kunna r,b1ifYaJJtill

r ström. 1822) kr. 30,000. Katarina förs. fat- välsignelse for mensklig,hetend'lall.rO:änhet
~ - ..- - v

"Bta"d~oob~tifförsätriO,gs;-,AktJ ebolage.lHS~EA0l1131Qrdtt.p iD;ggatan.
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,554 Fromma stiftelser, 'stipendiifonder, penslonsaastälter,
Och särskild1i'-för Sveriges folk; stiftelsen, vis åt fattiga enkor' och döttrar eftenytt-
ntgifvergenom särskild redaktör' Skriftse.-jmästare, kaptener, d9jtnan~ti' odIi:i uMe'tc
rierna '~Ur vår tids forskning", . "lfefnads-i löjtnantlJr ... "., ;, -~1~.!f L Hr.) :UJb··:
teckningar öfvei: utmäl'ktacpersonligheter"l Hults fond (Jungfru A.L. Huli;tf1805)
samt "Bililrote1l' för helsovård". ;. lrt jJ«.lr100;;· 1Jlarfa ~fö1ig:sJk,yrk0rådJ .tillkfat-

Fru W. Hiertas stipendiefond. för ~fand'..,tigas lunderstöd, till >{jDestäindt<~antal lori
lä~arinnor (sti.ftad"·ai'" L. Hjertss, roinll~s- Hultgren8' fond (Enkan i~\ J]~~flHtiltbfren
fond 1884) t kr, 5,000. Medicinalstyrels,erl;1 186f» kr:" 500. e, 'La'dugW:d~larrdil<'f'örs~Sifat-
utdelas wr obemedlade qvinnor, som egn1l.,tigvårdsstyrelse;till styrelsens gpdtfinnll;~d~.
sig åt ltiindläyareyrket. , . ":: I~ [! Hilltq~istsl donation (iH6frättsr-ådet'fe:\f.

Hill1)ergs stipendiefond ("Okänd 'gii'vare Lindenerona 1874) 'k1'. -.15,808'1 'lTekniska
1865").)fr. 1;000,1 Jakobs och 'Joh:\kyrko- Iiögskobns' styrelse;,siiI!endiel'iat teJmisk1l.
räd,' understöd-åt. medellösa lärjunga. högskolans elever, r" 1, ",iHi/ liD~~,d

von' Hillebråndll 'understödsfond (Frihert: Hilrnbleska testarnei'ltsfonden (:E1våHumb-:.
lrinanJUll'a von Hillebrand 1860) kr. 85,951. le f. Hollenins 1,78~) kr .. 2,2~0:i1"Föl"V"af
Serafimerlasarettets direktion; till'fattlga, de under' f, d. ~gkJ0'ft'e';Elörgrättmti vård
gamla och. sjuka fruntimmer. • , "smIda' medel; understöd åt enkor 9ch'barn
, Hochschilds pensionsfondJ(Lagman .L"H. efter betjente vid Kgl. .hofvet oclil vid Ul-
Hochschild 1830) kr: 11,316. Stockh:s för- riksdals- slott; . ""J-' •. -r .•.•1,·· . "
myndar'ekaIIlIiiare; äntan"utgår"ttll tveime Magnus Huss' stipendiefond (PrM'e'ssor
Pensioner ,iL 225 kr: åt fattiga ogifta, öfver M. Huss'< forne lär~ungal"<1863)Ok~:.l2f498.
30 år ~amia fruntimmer,hvilkas fäder till- Karolinska inst. lärarekol.l.; stipendier' åt
hqrt Stockh. magistrat af Iiterata klassen. studerande vid Karolinska institutet. ö ;~,q
. Holms 'legat (R Holm) h. 500, Pastor Hiibnerska stipendiefonden •'(Kollega ,()J,
i Tyska församlingen; för fattiga. G. Vidmark 18(8) kt:·1i~0. Jakobs allm,

Holmbergs fond (Kryddkramhandl.: N. läroverks rektor O'ch."k611.;'uriderstöd»åt
Holmberg 1853) kr. 1,500. 'Adolf Fredriks medellösa lärjungar. ' L' " " ,: 'Go'; l" .'

förs. fattigvårdsstyrelse. , ; ,.. '- Hiilphers' fond"(Handl J. Wtlilliilpliers
Dito Dito lJ500~E1~ra lföts:silfa1Jtig- 1812)' kr. 6,000: Kl~l'a:-~]ls:fl''fattigvA~tY'-

vårdsstl.relse. ', b~ I, Il '",' " relse'r . af' räntan utgå. ·'r2 pensiDner a' 30
Dito J Dito· 1,500. -Katårina fö'rs:·s fat- kr. till fattiga enbl"m,ed"eller utatpbatij

tigvardssty.relse. w •...• 'i" 'inom Klara församling.' Jv .At, .J.t1I~~~'l'l
Dito Dito 1,500., Jakobs ·o.,J oh.fÖrs~s· l Myg~-ellsstipenöief()i1Et(Gen~l'lJlarl,jutanten

fattigvå:l'dsstyrelse . .>lO ,O' l" 1)( IH-Yg"l'eU,och hans' hustril"Pl83Spp.mre~
Dito Dito 1,500. Maria förs:s fattigl för Svea art.-reg. 'pensionskas'sll; premierå~

vårdsstyrelse. . fattigaakolbarn inom Svea arti-reg.;t'kå 'lO;
l>itoDito 1,500.: .Ladugårdslaads f6ts:s tålet, ingår' i söldat·barnh'uS'k~ss,an:lh~O

f'attigvårdsstyrelse;' rantan r öfverlernnad l Häggmariska 'fonden (Mam,seU' Hå"gg-
tilb.Sabbatsbergs fattighusinrät:tning.xf",:m,an 1870) -kr, 3,000. Stockth:,stads konsic

Dito, Dito 2,907,,. Ku~g,sh\)lms' .fijrs:s storium; ·'pension. ; 11)fl"'qiJ~,.!lI~dll\
fattigvårdsstyrelse.. . . I,: " Häildelsdonation:(P'rofessorn Ji!;JA~Jt'P

Dito: Dito 1,500.,,' Storkyrko-förs:a fa.t· sephson, 1871) kr. 485: 7Musikalis:Jfll()Ä:KID;-~
tigvårdsst; räntan användes, Iikasom- för demlem 'f'Ör primavista sång ocli:härxponisx'
de fÖ;regående. 7A2na~ion.er~a, till!iJ;ök!!'ll- :Kun~.kap; räntan lagd ti~l kä'pital~t.l,~)/:, ,
de af den daghga.. kosten roI'de a fattIg;.! Hoglundska fonden (RIks'gwldskommisjfii!.l
husen intagna blinda hjon., - _' " . rien G. ,Höglund: 187Q-:r-~.f:l)14,363:rIl:Dir.

Holmbergs fond, kr. 1,500. Nikolai fÖ"r- öfv;'Stockh. stads 'under\iisningsveIlJt; -'till.
saIt/lin~ll';~rkofattigkassa:.o ,'-". ".'1: .' ~ifrä!1tor; sedan stip~ndier> i'::f ~,;f ,'~ '~

Holmbel'.Qs fond (1860). ,5,~00. Katarina]. Hopfners legat (N ikolauss H'o}?,frierj 1696).,
förs:s:sk'olrad; undervisJling ihandslöjd' åt Pastori Tyska: förs., förf'attigt-qdonl!tionen
fattiga:flic'kor. ,,\1I, ",'. i, _ ,~pestår afegeD.d: n:o 11 St" Nyg'a~an, 'hvatf

l:Ioppensted~; 'Softe fond (Fru Adler parre aflfastning f,in. är 3,2oockr. 'UJ!')" J;: l!"il•.i!.
l~n) ,Jr!. '3,09. K;1!"T,a'fa~tigvårdssty~~l$e, ; .~nvalidhusfonden (Kiingl: ~äf:tf?cllli~et'/;:.
till fattlg'afilckor l' Klara barnhem o.Ty- stander) kr. 1,925,657. Armeforv'alinmgen
sta skolan.' '~- "_1 " ' i ':.;" pension och gratifilråtion.:åt1lmlntära"per-

Horns stiftelse (Grefvinnan A. S. Horn sonei1;'åri 1880' utdelades 76;ll37 kl'. 50 ~öreT
f. Blllmstedtvl858) kr; '181,384. Ji)ir,'öfver tiHi 7171,personer.: ,,' J.j 'j } t~j'ltI°,.,
Atmee'ns pensiollskassai pensioner-åt mili "Isbe ••.gs lpensionsfond (Fresia:~nteil ifSveal
tär{l)"(~inbeti- ochltjens~eltJ.~ns i fattigdom Hof tätt C. E: Isberg"185&)Op'~4.]1,'738;J;Dit~('
eftetlemti'adel hu.strur,o'ch. barn; företrä~ öfver ~~vilst~s" ' enS'ion~h!ättningt~iJ~

~iffö1'säl(rinI -Äktie a et SVElt. l' '"Ui-ot1ning a.!lIn.





556 Fromma stiftelser, stipendiefonder, peusionsanstalter,
dem af borgerligt stånd; år 1880 utdelades sörjda barn efter befäl, .underbefäl och ci-
4,750 kr. till 99 personer." vile tjenstemän vid armeon och! flottån. "

f. d. Kolerafonden, kr. 802. Klara förs. Kgl. Göta Hofrätts pensionsfond {j[gl.
fattigvårdsstyrelse; till styrelsens godtfln- Maj:t och Göta" Hofrätt 1831) kf. 10,494:
nande. . ". "DireKt. öfver civilstatens ..pensiensinr.: pen-

s. k. Kolerafonden (1834) kr. 3,000. Maria sioner åt i fattigdom efterlenmade enkor
fors. fattigvårdsstyrelse ; for barn, hvilkas och barn efter embets- och tjenstemän inom
föräldrar aflidit i koleran. Göta Hofrätt; pröfningsrätt tillkommer

Kolerafond 1853 års (flere stiftare 1853) Kungl. Maj:t. "
kl'. 3,000. Maria förs. kyrkoråd; till barn, Kgl. Hofstatens Gratialklissa. Särskild
hvilkas föräldrar dött i kolera, eller numera direktion. .-
åt fattiga. Kg!. Lifgardets till häst Pensionskassa

Kollektmedelskassan för fattiga nattvards- kl'. 56,731. Särskild direktion. "
barn (insamlade af f~!s. geI!-0m kollekter) !<91•. Svea. Lifgardes Fa.ttfgkassa. Sär-
kr. 3,251. Storkyrkoforsamlmgens kyrko- skild direktion, "
råd; beklädnad åt fattiga nattvardsbarn. Konstförvandtskapets kassa (flera perso-

Konung Carl Johans donation (1815) kr. ner 1754 och 1840) kl'. 45,185. Särskild
7,500. Direktionen öfver nödhjelpskassan: styrelse; understöd' åt arbetare vid bok-
r~nt~n .utgår .!iled pensioner a minst ~~ kl'. tryckeri och stilgjuteri "samt deras enkor
for ar at behofvande, som genom en bättre och hustrur. " .-
uppfostran blifvit urståndsatte att sig med Krafftiska skolan (Hofinstrumentmakaren
gröfre arbete försörja eller att i fattighus M. P. Krafft 1807) kr. 62,156. Storkyrko-
kunna intagas. fors. skolråd; fri undervisning till fattiga

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

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

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

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

Konungens Militär-Hospitalsfond. Sär- akademien; föl' pianospelning.
skild direktion; från nämde fond utgå pen- Kumlings fond (Mamsell G. Ch. Kumling)
sioner till sammanlagdt belopp af 9,000 kr. kr. 1,500; Storkyrkoförsaml. fattigvårds-
till i fattigdom stadda enkor och oför-] styrelse.

Brand· ooh Lifförsäkrings-AkUeholaget SVEA. 13 Drottninggatan.



.1':lljtu.ld~J!4l§Qri<9,ch.d,er~edijeJ11förFg~ inr,~~tp.ingl}!.:'1'i( '?,5?
"hKgl~"Höfkap,ellets Ipensipl!~inrä:ttJ)ingll(~' dem~en;;,.räntan, ans;l~.~,tiU,~\ltt'4prhs f?r.ut-
M.• ;Eohunge.n, .gjlPO~- I!~d. .JHek~8,16)-.~r,. märkte författare,qpli ty~!ffilg~'jjlpptä<;}Lte(
~.j7ftl;7fu!l ; ii:1i~kj.14l(ldllektI!)Ijl;;pensJone,J1,_tIlI. Letterstedts. fqnd, (G$l~~~tl!>l}r9~sul'Jj,'Let-
ho~åpelli.Stejf,'\lerali:enkor och barn.;, terstedt 1860) kr, 18,000. Ve~enska,ilsc,ak~·
-llK.gt.l HoJstalen8?r,gllllti.alkassa, ,(Hofpredi- demien; af räntan utgå 400' kr. 'årligen.
ka1icterne",J;wG-v.!FlodjIj' .ocb- C. W. Strang fÖr öfversättningar, på~s;;j'l~sk,'a.,~rak'et 'af
lfl88.)l1!krdl7,'U0.. ,Särjlkild direktion; må- något förträft1igt - lltländflkii, ~rge,t~~'inom
na-dtlig-31!underiltöd,rti1-i.,yiddödsfallet i hof- liter.aturens, industr!en~ ell.~r ;y~teh,~1m~l3us
vets tjenst varande betjentes enkor och barn område, eller af nagon .-sardeles,u~markt
Imderf1'8 årSf.ålder; ,årlig gåfva,af Konungen undervisningsbok för. ungdom("test~ende
525 kr.; kollekt i slottskapellet cirka 400 kr. räntebeloppet tillägges klipita:let; ,tilldess
f;~Kgl:,I,lieaterns(arbetares, och I>etjllntes det uppnått 50,000 kr., då den såJ\lde:Sjippr
§juk- och begrilfnings\<ass8 (friherre F. nådda fonden skaV b~n~II\.nll-.s':1etter~},e,dt-
1~ke'Ihielm.1823) kr.,72i008 .. Kgl. Teaterns ska slägt-stipendiet". ", ' ,,' ,-
direktör och kamererare; sjuk- ochbegraf- Letterstedts fond (Q;eneralkonsul J. Let-
niIrgs,hjel-p och. understöd -åt kgl. teaterns terstedt 1860) kr.9,ODO: ':Vetenska;ps,akade- ,
a~betate och, betjente. mien; räntan utgår i ,och, för':,sä~sklldf

,Kgl" Teaterns pensionskassa kr. 510,519. maktpåliggande vetenskapliglt' uP,ålll'söknin-
Särskild direktion; pensioner, gar samt äfven till andra ändamål; bero-

Körners fond (Landtbrukaren J. G. Körner ende detta på vetenskaps-aka~emien:'~~' "
1860)~kr;'3;000.1' Maria Magdalena försam- Letterstedts fond (GeneralkonsnllJ~Let-
lirigt·jräntan -utdelas, åt 6 fattiga blinda terstedt 1860) kr. 18,000. VeteiIsbiis-ah-
eller, 'om sådana ej finnas, behöfvande bor- demien; till inrättande å Serafi1.De~~a~årettet'
g:are eller deras enkor. af ..säng~r för nöd.~idande sjuka resio\Me1>före-
; :Ladous. fond (Dorothea Ladou 1748) kr. trädesvis fran frammande land. .:" .. .s

'500~,: Sto:ckh.olms förmyndarekammare; sti- Letterstedtska fonden till 'förim~n' tör
pendiar .. " . ' Vallerstads församling m. m. -(Generalli:pv..

Lagermans testamentsfond (Handlanden sul J. Letterstedt 1860) .kr.~.~7,OQO..•>lVe-
';l.'rLå:germ3in 1780) kr. 2,565. Kungsholms tenskapsakademien; räntan aIiv.~nd;l)~ t~ll
fors. kyrkoråd; till sängliggande fattiga premier och anskaffande af böcker åt;l\kol-
och,föräldralösa inom församlingen. barn, till uppköp af böcker för sockepbllllio-

.LagusAond (Doktorinnan C. U. Lagu teket i Vallerstad samt.till belöningaråt
-1854)" kr. 6,145. Stockholms stads kons i- folkskollärare inom Linköpinga §tift,}
storium; understöd åt fattiga fruntimmer. Letterstedtska Föreningens, font!e.t(Ge-
,LL~'rigspensionsfond (Mamsell S. E. Lang neralkonsul J. Letterstedt 1861).:Vete.n~kaps-

.18.40 och. 1843) kr. '9,263. Direkt. öfver akademien; 1:0) 37,006~:. sasom, rlls~rv·
~Givil~ta-tens' pensionsinrättn.; pensioner åt f~nd: De.~na re~erv.~ond okas med;arhgen
4 ogifta!.fruntimmer eller enkor i torftiga t~llagd ranta p~ ra~t!1 efter 4 procent,

~oIhständigheter. . . tills den uppgar tIIJ 5~0,000 kr. _2:0)
Lej' onhufvuds fond (Kapten friherre A. 160,83~ kr. sas?m besparmqsf~nd: ~eI!na

L'e.ijo~hufVud 1831) kr. 1;200. Adolf Fre- besparingsfond okas ~enom, årligen. tillagd
driks" förs: fattigvårdsstyrelse; till nöd- ranta. pa. ranta efter 4 pro.cen1;"t~lls den
stäida likar inom församlingen. uppgar un 5,0~.0,000 kr .. ,3.q~ AtcJsto~en

. , " .. ; , ." . ' 314,695 kr. utgor den dispenibla fonden •
. .~~'Jonhufvuds fond (Kapten friherre .A. hvilken icke får till, kapi,tll.let.förmin.skas;
~PJonh~fv1:!.d 1841) kr. 390. Adolf Fredriks den disponibla räntan öfverle1.Dnas~rljgen'

_{o.rs.Ja~~Igvardsstyr!3lse; till sjukaoch gamla till Letterstedtska Föreningen" ',', - j, f

(Pit fattighus den 7 Jan. o. 11 Aug. , Letterstedtska resestipendi!lJ,,~ (General-
r.Lejas välgörenhetsstiftelse för Jakobs och konsul J. Letterstedt 1860).kr.;90,OOOi~~Ve-
Johannia för~a~l. fat~ige (Kejserlig hof- tenskaps-akademien;sti,pendiu~:,åt pågon
,optIkus''''BenJamm Leja 1864). kr., 20,000. svensk man med goda .moraliska egen-
Särskild styrelse, med, kyrkoherden i Jakob skaper och utmärkta insigter i en, \lIler'
såsom \ ordförande; .dels bespisning under flera vetenskaper, för. att sätta: ,hOnom. i
julhelgen :af 'inomJ akobs och J ohannis förs. tillfälle att" till förkoftan af ,sinit insigter,
.boende: fattiga,:': dels till, beklädnad -af fat- företaga resor i frärrnnande.Iänders stipen-
,.tiga ..skolbarn, -dels slutligen till kontant diat må tillhöra hvilken samhäl)sJl:l!t.ss1som
understöd till sådana behöfvande, som icke helst, .men får .ieke varasyngre, "nj 25)!'och

'ä.ro j någon ;välgörenhetsinrättning,jntagna. icke äldre än 40 år. .'. . ' ~' ;,~",r. ';)'x
p Letterstedtsfond (Generalkonsul J. Let- Lettströms fond" JFattigl,ä.karll~ ,\r;A.
terstedt 1860) kr. 18;000. Vetenskaps-aka- .Lettstl'öm 1843) kr: Q,OOQ.. '~ata,.rinil förs .
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558 Fromma stiftelser, .stipend'iifender, pensionsanstalter,
fattigvårdssty,reIse';' ökad kost åt fattighus-' Lind-Goldsehmidt 1876) kr. 50,854•.' Akad.
hjon,en:' "r:: l ..'. ,f.w.f.konsterria;resestipendililiJ.;,under-stöd

Levins donatioft>' (vice Presidenten '€J. N. får ej utgå ·iol'l".än,lål'1iga räntan 'iippgått
Levin jemtearfvlligllti-1849)' -kr! 5,<ti&' <Di- till ,3,000 kr.1 (nl(, } -. b~? 8 (lL~ "lJ
rektionen ~OfvTH li~dhjelpskasslin;"a ränta- '>Jenny- 'Lindsstipendieforjd . (fru .Jel).ny
medlen 'utgå:3{n~'pensioner a 75 kr"oc1fega L"ibä-GoldsclimidlI876) kr. 5O,793.1':M\18i-'
testato* slägtingar-dertill f'Oretriide'Elrätt.o kaliska Akademien; blifvande reses111lm-

Levins fond (FlI-br~kören J. P. Levin och' \lium; räntan: 'lagd tillkapitalet.SI ~5 '
haus 'husV tl:·856)~;]{r.rtjl-,50ffi"Mwiia'1örs. Lindbergs fond :(Trädgårdsmäst~reenka:n'
skolråd;' 'till beklådnad' åt 5'll'idan,a fattig'lt Lindberg- '18'59) Ju.200.~ 'lA<l6tif".fredriks
barn,I'SOm i' b'rist 'deraf'ej"kunna,bevista'för~'/kyrkaråd;'-tHI'kläder åt fattiga barn
skolad, '" '- " , .,, 'H ,- }' inom församlingen. ,.i

Levin's "stipim'd'ilifond,·(Grosshandlo rrohn.l t::indbladska sliiJeifdiefoMen''krl 780: '-Sti-
Levin '1872) kr. 10;000. Mosaiska' församl« pendier åt skolungdom. , \'\11
föreståndare;' t n. 'lifstidsränta;"s~llan så- ll!il1dblads' testarnenfsfond (IJifni~dikug C.
som stipendium åt någon ,fattig studerande A. Lihdblad« 1822) kr. '2,025: t Kurrgshoims
yngling, tillhörande 'mosaiska församl,' ", ~ förs. kyrkoråd: till enkor efter stårfdsper-

Lieber~t$. fond (Sejlareåldermai ..men J. F.s?il~r elle~ porgare;. företräd ,svis~å~' :fläg-
Lieberdt" 1832j"kr; 2j5871·"Styrelsenöfver tnrgar~ " ".' l,'~,,'" - ~',kl f'"' ,
Sabbätsbel'gs fattiglI'iisinrättnmg;ran'tan ut-] Lindbomska belö.nipgen clfei'gmästaren G.
delas åt.!'å "sjv.khtiset intagna-personer-ef A-.~'Uindhdtn '1814). ki:'1ii;il:36.~'Yei1enikaps-
tYSK nationaUtet. .. "'. . -, ,.., 1~ akademienj- räntan anviindeif åtligllD. till l

Lieberdts fond (Sejlareåldermannen .J: F! il ~-guldmeda'ljer, '!lom'tilldelasl !len; 'utom
Lieberdt och hans hustru 'A. S. Weber 1832) eller inom aliltdemien', sornvingifver 'hågon
kr. 4,575. Adolf Fredriks förs. fattigvårds- afhandliIfglmell ya och vig-tiga upjrtäcktflr
styrelse; till på fattighus intagna" ;hälften ,uti ke'inisJdt' eller ,tysiska} ve'tel1skaperna.
23 Juni, hälften 24 Dec. ' I ,,+ " 1 Lindgrens ' donation' (Emil Chc 'Lindgren

Lieberdta fond (SejlareåldermanhenJ. F, 186&) kr: 1,000/' Skolrådet i Jakobs och
Lieberdt och hänsr hustru A. S. ';yr{fh-~832) Johaniiis' -församl., till 6 st:' af folkskölans
kr. 4,925. 'Direktionen öfver Dro;ttninghu- flickor vid julen. ' , ,1 ..,

set; t-iH'gåfvOI- vid midsommar och Jul åt LihdgrensJfond (Direktör Lindgren 1802)
de på Drottninghuset intagna personer. kr. 3001 Klara förs,amI. fattigyårdss-tY;l'el~e; ,

Lieberdts fond (Sejlareåldermannen J. E~ gåfvaJtill enkamed flesta:barn.J• ~

Lieberdb och'hans hustru A: S.tWeberI832). Lindgrens fond'(Direktör'Lindgren.18021
kr. 4,515. Direktionen ö:fyer borgerskapets ,kr.'500.'f 'Klara: församl.fat.tigvå.rdsstyrelse;
enkhus; handpenningar åt å' enkhuset in- gåMi]'11ill 'fattIghjonen:',[ f • '

tagna hjon. J "n;1,,-, . Lindgrens fond kr;"500. lBafra förs; fl!-ttig-
.t.ieberdts fo~ (Se-j.la-reål<l!lrqt\lo,J;(l\~nJ. F. v1ti'~SS~Y~:r till ,middagsm~ltid 'lå:t~tY,il&lsen.

Lieberdt olOhhans hl,lstrlJ.,~~S.,Weoe,l'.l832) . I llndgl'ens'ka Trasskota,n (~kollararen ·'iT,l'
kr. 5,028. ;K~ara, förs, fa~~igv,å!dsst~\,el&e.; O. 'Lindgren 1870) kr. ·50,OOO',!,,1Särskild
8/. af räntan till fattig,njpne,n; 'll till ka~! styrelse; af t uppfostra v!\i1artigågos~ar om'
pitalet. . ,\ . ''', '. '. '. 8. 'å.uHI·år tillhöraride Stockholms samhälle.

Ueberdts:fond" (SejlheUdermanneti: J:"F. Lindsterrs' stipendiefond' (subskribenter
Lieberdt och hans hustru ,A.S; Weber1832) 1879) kr. 1,050. Ladugårdslands försj kyrko-
kr. 1,500. Tyska fO~'saml:föreståndare: till råd; tili understöd l åt"l eller 2mtdärjungar
TYska skolan, j " • " '1\' "1 vid Dadugåfdslands allm. läroverk.' ,

Ljeberdtska fonden (SejlareNid'er\nanne1J.
c
. Liildströrn8 stipendiefond (Grosshandlaren

J. ,F. Lieberdt och hans hustru A. S.":;\V'eberE. 'E,., Lindström 1864)' kr. '1,500.: Musika-
1832) 'kr. 2,250: Coldinuorden'r understöd liska Akademien; -för violin' och "Violoncell-
åt son af medellös Coldinuordensbroder eller spejning,'·' 't X .'
annan, 'ine4ellli,s. , . ,fT1_ °9j irts t: ... ljun'gbergs stipendiefond (Fältläkaren N.

I:o,ifgardets tillltäst pensionskassa (gå;fv6r J; Ljungberg 1866) kr. 36,034. Karolinsk-a
och tillskott 'af itifficerare 1851) 'kr:' ;"69,750: i,nstitU:tets IläräfekollegiuID; resestipefidium
Särsltild 'direktion;" pension till afBkedadi' för'tMed, Doktorer.>. \ r .• ""
befäl och_manskap~ ~. .",. 'r.. tjungcrantzska testam.entsfo'l'lden(Tobaks-

Lilla "'Jo~ns ptemium (Anonym 187'?) kr. handlaren P. Ljnngcrantz -1875) kr, 79,228.
600J Vederbörande läroverks-kollegium; pre- Allmanna 'Barnhu~inrätthingen; 4nlösning- å
mi er åt' en -eller två obemedlade flitige och barnhuset af,fattiga barn ti llhörandeSbock-
ordentlige gossar i någon af klasserna 2-5, holms" kordmun. ." ~,' ,

J~nny, LindL$ti~iefond <Fru 'Jenn)' Ljungcrant:zltes~m.enteiTobakshandlaren

Branlt- och tiff6rs~krings-Aktiebo'~get SVEA. ta 1)rottnlngga'ldn.





560 Fromma stiftelser, stipendiifonder, pensionsanstalter,
kassabehållning kr. 23,753; förutom nöd- hus samt tillfälligt understöd åt delegare,
hjelpskassa kr. 12,826. som från regementet afgår •.

Ma~ers fond (Grosshandlanden J. Mazer Miille~s testamente (Kommerserådllt J. C.
1846) kr. 6,000. Musikaliska Akademien; Miiller 1832) kr. 7,500. Tyska församl.före-
till uppehållande.lJ,f !)tt qvartettsällskap. ståndare; till fattiga. - . .

Meijers donation '(Ofverdirekt, G. Meijer Möllars fond (Kamereraren J. Möller
1775) kr. 120,000 (fastighet). Akad. för de 1796) kr. 1,667. Maria förs. kyrkoråd;
fria konsterna; till. akademieas inrättning räntan tillfaller fOr lifstiden 3:ne enkor
och behof. . efter civila embets- och tjenstemän. .

Meijerbergs fond (Folkskoleinspektören Möllers fond (Brukspatron J. Ph. Möller
C. J. Meijerberg 1875) kr. 100. Adolf Fre- 1831) kr. 520. Kungsholms förs. fattig-
driks förs. skolråd; till församlingens ar- vårdsstyrelser till fattighushjonen.
betsskola för gossar. Möllers fond (Brukspatronen S. Möller)

Metzgers testamente (Grosshandlaren F. kr. 1,308. Kungsholms förs. fattigvårdssty-
Metzger 1850) kr. 3,500. Storkyrkoförs. relse; till fattiga barns uppfostran och vård,
kyrkoråd; afkastningen disponeras af förs. Möllers stipendiefond (Kamereraren J.
pastor för tillfälliga understöd. Möller 1798) kr. 2,200. Förmyndal:ekam-

Meuniers fond (Mams. S. M.Meunier 1840) maren; till 2:ne studerande vid Upsala
kr. 3,000. Klara förs:s fattigvårdsstyrelse; universitet.
pensioner åt 2:ne fattiga gummor. Möllersvärds fond (Generalmajoren C. H.

Meyerssons pensionsfond (Grosshandlaren Möllersvärd 1871) kr .. 3,715. Svea gardes
Lesser Meyersson 1860) kr. 22,945. Mos. regementskassas direktion; understöd åt
förs. föreståndare; pensioner åt lärare, lä- gardister, som ej äro pensionsberättigade
rarinner m. fl., anstålde hos mosaiska förs., från drottningens hospital. .
samt deras enkor och barn. Möllersvärds fond (Genom sammanskott

Michaelssons donation (Konsul G. Micha- till minne af Generalmajor C. H. Möller-
elsson 1865) kr. 20,000. Mosaiska församl, svärd 1862) kr. 2,722. Direktionen öfver
föreståndare; räntan användes efter före- Drottningens Hospital. .
ståndames bästa öfvertygelse. Mörners fond (Fröken Ulrika Mörner

Michaelssonska fonden (Fabr, J. Michaels- 1810) kr. 1,500. Klara församl, kyrkoråd;
son 1860) kr. 15,000. Direktionen öfver räntan tilldelas 3:ne sjuka, församl. till-
Fabriksfattigkassan; understöd till fabriks- hörande, enkor. .
arbetare; lifränta. Nathans fond (H. J. Nathan 1826) kr.

Joh. Michaelssons donation (Fabriksidk, 13,094. Mosaiska försis föreståndare; halfva
Joh. Michaelsson 1866) kr. 5,116. Tekniska räntan till vissa personer, andra hälften
högskolans styrelse; stipendier åt tekniska till undervisning åt fattiga judiska barn.
högskolans elever. Netherwoods fond (Bankokommissarien

Michaelssons fond (Grosshandlaren Aug. V. Nethorwood 1867) kr. 200. Maria förs-s
Michaelsson 1871) kr. 3,012. Musikaliska skolråd; till uppmuntran åt ett fattigt
Akademien; till uppehållande af ett qvar- skolbarn.
tettsällskap. Netherwoods stipendiefond (Bankokom-

Michaelssons testamente (Grosshandlaren miss.arie!1 V. Netherwood .. 18?7). kr. 2~0.
lIichaelsson 1825) kr. 500. Storkyrkoförs, MusIkalIska. AkademIen; for violin- o. VIO-
kyrkoråd; afkastningen disponeras af förs. lonsellsp~lmng. -,
pastor för tillfälliga understöd. Neustromska testamentsfonden (KommI-

M' th d I f" . . k nister S. Neuström 1821) h. 750. Katarina
mu . an e s orenmgens pensions a~.sa församlings fattigvårdsstyrelse ; till fattig-

(fl~ra minuthandlare 1874) kr. 82,941... Sar- husets underhållande.
skild styrelse; pensIO.ner .oc? u~ders:od. Henriette Nissen's sti endiefond(FruHen-
. Mur~ecks uppfostrmgsmrattmng for fat- riette Nissen-Saloman~ 1880) kr. 10,000.

tiga flickor (Prestm~nn~n ~er ~urbeck Musikaliska Akademien; för understöd åt en
1747) kr. 304,570. Särskild direktion; att konservatorieelev
till tjenarinnor uppfos~ra fattiga flickor, Norbergs fond (Jungfru A. M. Norberg
~aI?t utd~lI;llI~g af pensIOner; styrelseI!- ger 1864) kr. 1,500. Maria försis kyrkoråd; till
~rhga friviltiga bidrag, men delaktighet hederliga fattiga fruntimmer inom försal.
ar deraf ej beroende. Nordenstolpes fond (Kammarrådet Fr.

Musikpersonalens enskilda kassa (Musik- Nordenstolpe 1815). kr. 900. Adolf Fredriks
personalen vid Svea art.-reg:te 1875) kr. förs.s fattigv.-styrelse; till blinda på fat-
6,100. Direkt. fOr Svea art.-reg. pensions- tighuset, eljest sjuke och sängliggande.
kassa; begrafningshjelp till delegarnessterb- Nordfors fond (Ofverstinnan W. Nord-

Brand- och lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.
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Ma~ers fond (Grosshandlanden J. Mazer Miille~s testamente (Kommerserådllt J. C.
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driks förs. skolråd; till församlingens ar- vårdsstyrelser till fattighushjonen.
betsskola för gossar. Möllers fond (Brukspatronen S. Möller)

Metzgers testamente (Grosshandlaren F. kr. 1,308. Kungsholms förs. fattigvårdssty-
Metzger 1850) kr. 3,500. Storkyrkoförs. relse; till fattiga barns uppfostran och vård,
kyrkoråd; afkastningen disponeras af förs. Möllers stipendiefond (Kamereraren J.
pastor för tillfälliga understöd. Möller 1798) kr. 2,200. Förmyndal:ekam-

Meuniers fond (Mams. S. M.Meunier 1840) maren; till 2:ne studerande vid Upsala
kr. 3,000. Klara förs:s fattigvårdsstyrelse; universitet.
pensioner åt 2:ne fattiga gummor. Möllersvärds fond (Generalmajoren C. H.

Meyerssons pensionsfond (Grosshandlaren Möllersvärd 1871) kr .. 3,715. Svea gardes
Lesser Meyersson 1860) kr. 22,945. Mos. regementskassas direktion; understöd åt
förs. föreståndare; pensioner åt lärare, lä- gardister, som ej äro pensionsberättigade
rarinner m. fl., anstålde hos mosaiska förs., från drottningens hospital. .
samt deras enkor och barn. Möllersvärds fond (Genom sammanskott

Michaelssons donation (Konsul G. Micha- till minne af Generalmajor C. H. Möller-
elsson 1865) kr. 20,000. Mosaiska församl, svärd 1862) kr. 2,722. Direktionen öfver
föreståndare; räntan användes efter före- Drottningens Hospital. .
ståndames bästa öfvertygelse. Mörners fond (Fröken Ulrika Mörner

Michaelssonska fonden (Fabr, J. Michaels- 1810) kr. 1,500. Klara församl, kyrkoråd;
son 1860) kr. 15,000. Direktionen öfver räntan tilldelas 3:ne sjuka, församl. till-
Fabriksfattigkassan; understöd till fabriks- hörande, enkor. .
arbetare; lifränta. Nathans fond (H. J. Nathan 1826) kr.

Joh. Michaelssons donation (Fabriksidk, 13,094. Mosaiska försis föreståndare; halfva
Joh. Michaelsson 1866) kr. 5,116. Tekniska räntan till vissa personer, andra hälften
högskolans styrelse; stipendier åt tekniska till undervisning åt fattiga judiska barn.
högskolans elever. Netherwoods fond (Bankokommissarien

Michaelssons fond (Grosshandlaren Aug. V. Nethorwood 1867) kr. 200. Maria förs-s
Michaelsson 1871) kr. 3,012. Musikaliska skolråd; till uppmuntran åt ett fattigt
Akademien; till uppehållande af ett qvar- skolbarn.
tettsällskap. Netherwoods stipendiefond (Bankokom-

Michaelssons testamente (Grosshandlaren miss.arie!1 V. Netherwood .. 18?7). kr. 2~0.
lIichaelsson 1825) kr. 500. Storkyrkoförs, MusIkalIska. AkademIen; for violin- o. VIO-
kyrkoråd; afkastningen disponeras af förs. lonsellsp~lmng. -,
pastor för tillfälliga understöd. Neustromska testamentsfonden (KommI-

M' th d I f" . . k nister S. Neuström 1821) h. 750. Katarina
mu . an e s orenmgens pensions a~.sa församlings fattigvårdsstyrelse ; till fattig-

(fl~ra minuthandlare 1874) kr. 82,941... Sar- husets underhållande.
skild styrelse; pensIO.ner .oc? u~ders:od. Henriette Nissen's sti endiefond(FruHen-
. Mur~ecks uppfostrmgsmrattmng for fat- riette Nissen-Saloman~ 1880) kr. 10,000.

tiga flickor (Prestm~nn~n ~er ~urbeck Musikaliska Akademien; för understöd åt en
1747) kr. 304,570. Särskild direktion; att konservatorieelev
till tjenarinnor uppfos~ra fattiga flickor, Norbergs fond (Jungfru A. M. Norberg
~aI?t utd~lI;llI~g af pensIOner; styrelseI!- ger 1864) kr. 1,500. Maria försis kyrkoråd; till
~rhga friviltiga bidrag, men delaktighet hederliga fattiga fruntimmer inom försal.
ar deraf ej beroende. Nordenstolpes fond (Kammarrådet Fr.

Musikpersonalens enskilda kassa (Musik- Nordenstolpe 1815). kr. 900. Adolf Fredriks
personalen vid Svea art.-reg:te 1875) kr. förs.s fattigv.-styrelse; till blinda på fat-
6,100. Direkt. fOr Svea art.-reg. pensions- tighuset, eljest sjuke och sängliggande.
kassa; begrafningshjelp till delegarnessterb- Nordfors fond (Ofverstinnan W. Nord-
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sjukkassO~d)()lL1~rr.n~djlllIl;{Qrlig,a inrättningar. cM1
ors-l&42 Jr.r~5 o. 'K1lfra:,0MS:s-~kyrkoradr ynrö'mMe'Stlflflente. (1:'FosS'tra:rrdt:--'e:-M.

• understöd ,åt,'fattlga. : . :::, ,P,' ,.: i . Nystl1öm'1790) kl'. 37,500;:fBenledlingiskon\.-
o-Nol'dforso-testamente i (O~verstinnau W. missioni- räntan användes ,till beklädnad at

N0ldfqrs.,1838), kr. 1,000. Förmyndarekam- fångar å gäldstugan och häktena iStockh.;
l maten; til~'eJi''beliöfvande militärenka. 1i'r 1880 lemnades 3,000 kr. till'0iic'år':JÖs\l-
, Nord\.l!nders' te:sJa~ente (Stadsmajoren E. fina föreningen, dels till ett enskildt nem

N ordlanaerl1842J, )l". 75,000. Direktionen för frigifna fångar.. dels till fängelsepredik,
öfver Nödhjelpskassan: pensioner a 150 kr. Nödhjelpskassan i Stockholm--,(p"rosten
åt 20 enkor ,eUei<döttrar efter borgare i P. Norman i Osmo och kyrkoherd. Ahm3;11
Stockholm, samt "5 eukor eller döttrar efter m. fl. 1768) kr. 427,602. Nödhjelpskassa-
civile embetsmänvtd hufvadstadens verk. direktionen; utdelande af understöd, till. i

Nprd~~r?m~: 'te~fa!nente_(Enkefrll E .. M. Sfiockh: boende' fruntimmer ~1th!li'~tijJ.de
Norastfpm)'Rr. 2,000. Klara förs.s fattlg- Pauvres Honteux; ar 1880 utdelade's20',190
vårdsstyrelse: räntan delas i 2:ne pensioner kr. till 318 personer. . .. f
till förmån-för 2 ogifta h,andtverksmästares Officerskårens .P!lnsionsfÖi'eniilgs kassa
döttrar 'inom 'församlingen, att utgå efter (Officerskåren vid Svea art.-reg 1"8~0}kr;
enkans död". .' 71,027. Dir. för Svea rart. reg, pensi ns-

Norens donation (Kamrer J. Noren 18~7) kassa; pensionering af f. d;-.olljc~ti~i:vid
kr. 1,500.. Jakobs och Joh. förs:s kyrkoråd, Svea art.vreg. ' '. ",M.,:"
understöd-vid julen till högst 4 inom Joh. Okänd (1865) kr. 200.. AdolCF,rJa:fiks
förs. boende enkor eller värnlösa barn. försis fattigv.-styrelse; till fattigl{sk6l15~rns

Noreens fond (Kanslirådet J. E. N oreen beklädnad.' , . . ',.::;.,:! • i :
1811) ~r.r:939, Kungsholms försis fattig- Okänd (ett anonymt testamente 1812) kr.
vårdsstyrelse: tillutdeln. efter godtfinnande. 1,500. . Bemedlingskommiseioueif .pension

Noreenska fo'nden (Enkefru L. F. Noreen till en fattig borgare. ;. ,;:':H>L'rl. •
1850) kr, J7,700.' Förmyndarekammaren; Okänd (En ärlig mans !ond,'1785),~r.
pension åt' fattiga enkor eller ogifta frun- 600. Klara fattigvårdsstyrelse: till 'd~t
timmer i Stockholm. fattigaste hushåll. . -- !

Noreens pensionsfond (Kanslirådet J. E. Okänd (En ärlig mans fond 1782) kr. 450.
N oreen 1803 och 1811) kr. 52,500. Jakobs Klara fattigvårdsstyrelse, pension till en
och J oh. församlingurs fattigvårdsstyrelse; ärbar flicka. -,
pensioner från 12 till 24 kr. utdelas till Okänd (En okänd. gifvares donationsfond
behöfvande enkor och döttrar eftertjenste- 1855) kr. 3,000. Jakobs och Joh, fattig-
män af civil-, militär- samt borgareståndet. vårdsstyrelse. till underh,åll af fattiga och

Noreenska testamentsfonden (Kanslirådet vanlottade barn inom försanilii1ge"J.,'HJ.~ .
J. E. Noreen 1811) kr. 18,743. Statskont.; Okänd (Gåfva af en okänd 1796)j]{r/~92.
underhåll wf elever vid KgL Krigsskolan. Maria förs.fattigvårdsstyrelse;'''l-iiiköp~ åt

NOrmlIns testilmentsfond (Hushållerskan fattighushjonen af "Amdts parl1rdislu;stgå:rli.~'
B, M\ Norman 1829) kr. 1,500. Jakobs o. Okänd (Okänd gifvare1804)'kr.150:':Ka-
J oh: fattigv.vstyrelsc, räntan utdelas årli- tarrna förs. fattigvårdsstyrij1se;,till"fattig-
gen på stiftarinnans dödsdag den 8 Maj hjon. . -," e . P'\>],
till förs: fattighushjon. Okänd (stiftad af en okänd f829J;lt?SO@.

Norstedts.fond (Boktryckaren C. N orstedt) Katarina förs. skolråd; premier i folkskolan.
kr. 10,000. Storkyrkoförs. fattigv.-styrelse. Okänd (Anses vara grossh. Pomeresche

, Norstedts 'fond (Mamsell S. L. Norstedt 1826) kr. 2,196, Kungsholms förs'. f;:ltt~g-
187~) kr305,416. 'Storkyrkoförs. kyrkoråd; vårdsstyrelse; till fattiga och värnlösa barris
diverse ändaniål,barnhjelp m. m uppfostran och vård. --

Nya' Sp~rvägsaktiebolagets personals un- Okänd ("En okänd välgörares gå(va~!,
derstö~sfond, 'kr: 1,318. donerad under kyrkoherden Lehnbergs tid)

Nymarkska'fondert (Rektor J. Nymark kr. 4,600. Kungsholms förs. kyrkoråd, till
1762) kr, 100.,. 'Rektor och kollegium vid skolans bästa; materialier till skolbarns be-
Södra latinläroverket, understöd åt fattiga klädnad uppköpas; beklädnaderna-tillverkas

" gossar i/Maria 'skola. af folkskolebarn och utdelas vid1"e'tiånfna.
Nystroms'fond (Rustmästaren C. Nyström Okänd (1805) kr. 200.' .(\.dolf'1F!~'drlks

1817) kr. 7,500:' 'K atarina försis fattigv.- förs:s fatti~ .-styrelse. 'Till ~aju,ke1o:\Säng;-
,styrelse; utdelning' till fattighjon. liggande pa fattighuset. "'))18,,1::: .!

Nyströms fo"d'(Brukspatron C. M. Ny- Okänd (A-,-n:Hj. 1873) kr. 1,000. Adolf
ström) kr. t6,662( Nikolai församl.s kyrko- Fredriks förs:s fattigv.cstyrelserräntan ut-
fattigkassä, räntan utdelas till församlingens delas den 22 Maj' 'titl en inom förs:n boen"
.sängliggande fa-ttige~ . , " a'e fattig för' gudsfruktan ocl1-hedrand~"'.!



562 Fromma stiftelser, stipendiifonder, pensionsanstalter,
vandel känd familj, der en af makarna är Pauliska fonden (Grosshandlaren och Fa-
död, ej sjuk. brikören Chr. Pauli 1807) kr. 2,559. Di-

Okänd kr: 1,500. Maria Magdalena försis rektionen öfver Fabriksfattigkassan ; under-
skolråd. . . stöd till arbetare vid yllefabrikerna ..

Okänd kr. 1,5.00. Diakonias-sällskapets Pensions- och gratialkassanfön under-
förvalta. utskott. . officerare och manskap (Officerskåren vid

Okänd gifvares testamente (1854) kr. 600. Syea r art.) 1850) kr. 19i008~ DiD., för Svea
Storkyrkoförs, kyrkoråd, afkastni,ngen dis- art. reg. pensionskassa; utdelning af under-
poneras af förs. pastor för tillfälliga un- stöd M afskedade underofficerare, konstap-
derstöd. . lar, trumpetare och artillerister.

Operakörens enskilda kassa (Kapellmå- Petrejiska fonden (Skeppsklareraren P.
staren C. tNordqvist 1876) .kr, 1,500.. Sär- Petrejus \847) kr. 1,689. Dir. öfv .. Sthms
skild styrelse; begrafningshjelp-, nöd-, hjelp- stads undervisningsverk; kläder, böcker m.
och låneinrättning. '. . m. åt skolungdom. '. .

Osreengii fond (Kammarrättsrådinnan, B. Petrejiska fonden '(Skeppsklareraren P.
Ch. Osseengius 1853) kr. 3,000. Katarina Petrejus 1847) kr. 7,500. Grosshandels-
fors. fattigvårdsstyrelse; pensioner åt .3:ne societetens .deput.; pensioner till, Skepps-
fattiga fruntimmer.. klarerares i Stockholm enkor. och barn.

von der Ostenska fonden (Fabrikörsen-. Petrejus fond (Skeppsklareraren P. Pe-
kan M. C. von der Osten 1834) kr. 8,000. trejus 18,56) kr. 1;515..• Marillo förs,f\}ttig-
Direktionen öfver fabriksfattigkassan; åt vårdsstyrelse ; gratifikationer å. testators
döttrar eller enkor i fabrikssociete-tel).., dödsdag den 27 Oktober till 10 personer.

Otterska fonden (Enkefru M.. L. Otter f. Petrejus fond (Skeppsklareraren P. Pe-
Edman 1861) kr, 22,000. Storkyrkoförs.s frejus 1847) kr. 6,000. M-aria fors ..skolråd;
kyrkoråd; pensionsutdelning. till förmån för obemedlad' skolungdom j

Samuel Owens stipendiefond (Subskrib- folk- och handtverksskolan, utgår ,j kläder
tion till hedrande af S. Owens minne 1874) m. m.
kr. 14,342. Tekniska högskolans styrelse, _Petterssons fond (Handlanden P. Pet-
stipendier åt Tekniska högskolans elever. tersson. 1878) kr. 3,000. Ladugånlsl. förs.

P-s donationsfond (1865) kr 500. Ja- kyrkoråd; hälften af räntan utdelas den 4
kobs och Johannie fattigvårdsstyrelse; rän- febr. till flitige och välartade barn i Djur-
tan till de fattiga. inom församl. . gårdens folkskola; andra hälften användes

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

borgare i Stockholm. . . . Phillpsånska testamentsfonden (Grossh,
Patriotiska sällskapet, Kungl. (Presiden- H. T. Philipsenoch hans hustru född Moll

ten i Kommersekollegium E. Carleson 1772) 1811-). Särskild. direktion; skolinrättning ,
kr. 120,833. Sällskapets förvaltningsut- eger fastigheten Adolf,Fre.driks torg 1.
skott; att befrämja näringames uppkomst Pihlgrens fond (Mamsell U, E. Pihl-
och genom belöningar för berömliga ger- gren 1813) kr .. 1,500. Klara fattigvårds-
ningar och förslag m. m. uppmuntra na- styrelse; pensioner till 2:ne dygdiga flickor.
tionalidoghetens tillväxt. Pihlmanska testamentsfonden (Enkefru

Paulis fond (Handlanden S Pauli) kr. W. Pihlman 1779) kr. 9,036. Maria förs
300. Nikolai församlings kyrkofattigkassa. kyrkoråd, till pensioner åt 4 enkor.

Paulis testamente (Grosshandlaren Nie, Plnohards .fond (Grosshandlaren A. Pin-
Pauli 1781) kr. 20,000. Direktionen öfver chard) kr. 1,000. Storkyrkoförsaml. skolråd.
Borgerskapets Enkhus; räntau-utdelas till Pipers donation (Hofintendenten T. M.
hufvudstadens 'fattiga borgares och fabri-' Piper 1820) kr. 12,782. Akad. f. d. f. konst.,
körers enkor, äfvensom orkeslöse, sjuke o. till användande af akademien.
behöfvande borgare och fabrikörer i Stockh, Platinska testamentsfonden (Fru A. 111.

PauJiska donationsfonden (Enkefru Ch. Platin f. Norberg 1~J-9) kr. 12,640. Förv,
Pauli 1789) jemte egend. n:o 24 Svartman- af de under f. d. Ofre Borgrättens vård
gatan kr. 130,000. Särskild direktion; pen- stäida medel; understöd till "is åt fattiga
sicner il. 50 kr. utdelas till 114 enkor, som inom Hofförsamlingen, 'in åt studerande af
.fyllt 38 år, och hvilkas män varit preater Smålands nation i Upsala,
eller borgare, samt il. 25 kr. till 74 fader- och Polispersonalens i Stockholm pensions-
moderlösa flickor under W år samt af äkta inrättning. (K. M:t på. Ofverståthållare-
börd. embetets hemställan 1854) kr. 801,879. Sär-
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-jukkassor ochdermed- jamförliga inrettningar, .'>1 '-56S-
s)lIld'd!r.e1<t':;rpe~sio!1'e'råt lp~lisperso'Ra1en. inom 'Klara församling.ipensioner-tdll-högsj,
'l(Polisp-er'sonåle~s?i StQckholir' enke- 'och 100 kr., och minst 50 kr. .,r ~ . .•
p1Jpillkassli.2;,~r~'!0,627. "Särskild styrelse.. Qvidings testamente (Justibierådsenkan

Possiethska) fonden (Kyrkoherden J. Pos- Ch. Qviding) kr. 1,000. Ladugårdsländs
~ietbJlJl(728)i·!kI'.R>24,183:S'tockholms stads församl. .fattig.vårdsstyrelse; årliglll1l'a6tan
,kon~istorj;1i:m1js'tipen1iier.:åtstuderande. '.' tilldelas ett äldre frnntinffrrei','somT1ar att
o;"'~ra~tiska; Hush~lIsskolan' för' fliCkorihänföra till pauvres ,honte'1fXi'l'j! bfl&;I,G
(~U1?skribehter '18. 79).' S~rskil~ direktion; .Axel Arvid Raabs testamentsfo~d~€Sän:.;
atti-uppfostra fattIga' flickor inom'<Jakob skapet P. Bo 1837) kr. 1,500. rSallsbpet
och Johannis samt Ladugårdslands försam- P. B., till fattiga enkor och barn.1ivJ"
lingar. '" i" ~",,, .,' Rabeska fonden (f:d.'1iirj~ng'a'lPv.i(jlStock-
'\J'Pfeis1 'testamentsfond (friherrinnan A. holms gymnasium 1871) kr. '6,213: Veder-
,M. Preisrl Sl.Ojkr. 6,000. Direktionen öfver börande läroverkskollegium; tirldetstöd~.åt
Nödhjelpskassan; räntan fördelas i 4 pen- studerande. .' ·.·.,'i.,'",r {ro

sionei .11'75,kr.; 2· till renkor af frälse och 2 Rambachs donation (SnickarMnka~C E.
af -ofrälse stånd, Rambach, f. Dehm) kr; 1,000.. Klara föl's.
. ' Premie- oehr Fattlqkasaan vid Katarina kyrkoråd; räntan utdelas till 'beh'ö'fvande
allm:'· läroverk .kr. 233. Vederbörande lä- inom församlingen. 'L •_ '>J':t;t:
roverkskolteglum: understöd- åt lärjungar. Rambachs donation '(SIiic~ate~nkärF~ E.
~Preinie- och Fattigkassan vid Ladugårds- Rambach f. Dehm) kr. 1,00.0. Tyska förs;

laflds:~~lm._ läroverk .kr.2,413 .. Vederbö-Iränt~n utdelas till behöfvancle;'inolnc,föl'-
rande Iäroverkskolleglum ; premier och un- samlmgen.. . , . l o 1J>1J~.),
derstöd- ät'lärjungar. Redinska fonden (Apotekarlml:...T.r.TRellin
; Priemie-,och' F3ttigkassan vid norra la- 1871) kr. 5,000. Apetekare-sdcietetenåi.di-
tinläroverket, kr. 1,338. Vederbörande lä- rektion; pensioner till 3 fattiga :lipotekare
roverkskollegiurn: premier och understöd eller apotekareenkor..' . ", N'; !'IIll'lJs8

åt studerande. . RegnelIs, Anders Fredrik, ·botanj'~kagåf~
.. 'Prins Carts uppfostringsinrättning för vomedel (Doktor A. F.· Regne1ll1872) kr .
.fattiga' oc.h värnlösa barn i Stockholm 86,500. Vetenskapsakademienj: denna .fond
(Pa;storPrifnariu's J. O. Wallin och Under- sönderfaller i följande afdelningär« l) Sti-
ståtHålläreii O.af Vannqvist 1833) kr. pendiefonden för anställande atre~or.i bdta-
385,310.. Särskild styrelse; vård af fattiga niskt ändamål till Brasilien' elleu-rannat
och ._värnlösa' barn i Stockholrn , 79 barn intertropiskt land. 2) Fondenrför vefen-
vårdas 'f. n. å Gålön. . skaplig bearbetning af de i Brasilien: eHer
e - Prins Oscars, ,hospitatinrättning vid Kgl. andra intertropiska länder af den RegneUska
lifgardet till häst (Gåfvor och tillskott af stipendiaten gjorda insamlingar; -3) Fon:~
officerare i8:16) kr. 36,675. Särskild direk- den för de brasilianska -växtsamlingarnea
iio1f; ['pension, och' understöd åt afskedadt underhåll och vård. 'J'<! "A;;hl'~>sq
u)fde!befäl. och manskap, dess enkor o. barn. RegnelIs zoologiska gäfv'omedet"(Doktor

Prinsessan- Lovisas minnesfond (Flera A. F. RegnelI 1884) kr.'40,000~i·Veten.
personeri 18'69) ,kr. 6,000. Fosterländska skapsakademien; räntan anvåndee tilbfräm-
töfeniIigeJls' sty-relse; premier till lifränte- jande af zoologisk forskning.: lP" "oj \ .

-insatser-åt-späda barn. RegnelIs donation (Dok-tor ·A.IF;' Reg).lel1
r'Probsts donation' (Mamsell Ch. W. Probst 1880, 1881, 1882) kr. 41;000.. ' Vetenskaps-

1867) h: 7,000;' Adolf Fredriks förs. kyrko- akademien; medlen anväridasitifl iriiköIf.af
råd; årliga räntan fördelas emellan fyra lägenheten Christineberg- vid: F,isk>~13äcksldl
verkligt be~öfvan~e handtverksborg:ares.en· i oc~ för anläggande af enTwolog~sR",haf8;
kor eller .döttrar mom Adolf Fredriks fors. station, " , "' t y . l 'J., ~

~.Pukes: 'fond : (Grefvinnan Puke 1864) kr. Regnellska donationen' (Med)'tD':r.,~) ,iE,
1,000.. Klara förs. kyrkoråd; understöd åt RegnelI i Caldasi Brasilien 1883) kr, ·20iO@0.
fattiga.' Karolinska institutet; 'uncler'benäIllning
..Qviding's' donationsfond (vice Presidenten "Carolinska institutets reserv.fond",;,r~Iitan

iv'Kammärkollegium B. C. Qviding 1838) skall användas till befrämjande af,.-d\mme-
kr. r '5,533\ Direkt. öfver Civilstatens pen- dieiriska forskningen 'och dessi til'l~godo,gö-
sionsinrättning': årlig gratifikation åt enka rande såväl för: undervisningen .aomr för
efter civil embetsman af.tromans värdighet, literaturen. . . ... 1 > Ij," , 'IMIlJ'
som aldrig tjenat inom krigsståndet. . Rehnska testamentetenden (Harrill\tnd;en
·'QvidiilysrfO'ntl'(Presidentenkan J. ,W. Qvi- C. Rehn 1801~ kr, 888. ',Katarinarförsaml.
ding '1859) kr. '32,000. Klara förs.fattigv.- fattigvårdsstyrelse ; till' underhåll af 6 plat-
styrelse'; .pastor 'utdelar till behöfvande .ser på fattighuset. • '" .i,
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Reinhohis fond (B gare~ ,"'E'. Rehihold von Blockska fonden, kr:14,198; 6 pensioner

1876) kr. 1,500. Adolf Fredriks f.örsaf,l .r- a 60 kr. och 10 pensioner fl, 25 kr. "
fattigvårdsstyrelse ; 'räil.tatt utdelasv d-en 12: Bondeska .fonden (Grefve '"Gustaf Trolle
Maj till 2:ne inom församlingen boende, e Bonae·1885) kr, 6,1'84,~A1'k-.fstningen-skall
StockHolms k\)mmun~t1fJ.töra1Ja~; ehtifv'an-' tills vidare läggas till k-\i'j)italet, s 'c.1.
de, helst af borgerlig härkomst. . , Bun~encronska fonden, kr. 24,874;.för här-

Reinholds,tl1~tamente (BagarenE. Rei~. "Våj:afide'15 gr'atif:ikatiOllet å, 80 lm {ör
hold) kr. 1,500: Tysh' försåml: '1'ores'tån< 'et~ åV 011 ,fr "n s .": r 1'0 il .••

dare , till fattig,a." ,v , • l Magnus' Georg Danckwardts pensionsfond,
Reinstedts donationsfond 11<:T~stä' ent:· . kr. 3,Q92; Iifstidsränta;' ,bt· . !:;. '

tagarue ~fter Enkefr11,M. Tf.Rmnstedt 181~) 1)iiök~%ka" fonden' (Grllfve C. F.n·Diicker
kr. 8,250,. ~Jakolls .. och 'Jo'hånnisBrui'fr.,Sfat. '188B}kr 103,584; 19 pensioner 'å 20)) kr.
ti~vårds.styre1.sei 'räntan skall utdelaå i 5 Ert onämnd välgörares-fond, kt! 14,807; 6
olrka Jot'tei~')till vissa uRpgifri.a:I!ersoner pensioner a 110 kr. ,,-,r" -.: "
och efter deras, dilg tinJ'a'Odra' 'b'enotvalif\~; Gyllenb~l'!fsk'-av'fodden (Godsegarem E. J.

JleJ.st .e-n"lr-Gl',"'j1ch~"'oH 'ft, å '1lötira, .eft~'rl,em,~,~t§. <~GYll~nbe.I'f?'.1877.) kr. 200,394; pen~i.onS1!-t.
man ~ st.~t~n~ Je ,. et~yerk t. l::l - I. delning börjar 1887, n:~d 12. ~r~tIfikatlO-

~~nsf~.omsl<a ,fo ~en:q{ansMs!~n~O;Ren. Jner'~'JOO kr. -öeh 2tslilpen\hel'"!t' 00 ~r.
strom 181~) kr. t6,552. 8~öckIiolms~sjj:i'ds Gyllenliorgska fon'denl kr, "28,835; pensto-
konsistorium; peI1fjiöner tiIL7 oftälSe;,i)iv.i.le ner till af testator nämnda Ite.rsoner.samt
tjenstemäns' ellkor,bo{n<fe~qnoid1narliföl'S.' '2' grafifi.kä:tlOne~ 'ii0'7i5c-In'.-o> -th "'''' .,.,

Ander~ R~tzj('stip~l1diefond' (Sven,ska lä~ GYll.enbaatska fonden, b. 3,4{)7~ l' pension
karesi;illsk~P\1t 1864) lIT.32,965'. Karolin~ka ",\ -160 kl" , • ."" 'J ' ,
inst, 1(i;fltrel(o'11.·~t,i'pendier tiV studerande rröl<en 'S! 'L:.l!., G)lfe'ftl'arns fond: (1882) kr.
vid Karolinska' in'st. samti1 im 'tlnåeriitöd :'35,482; 'pensioner" till, giJvaril1nans när-
for yetenskåpliga'fotslP~ingar,ro'cli res dr. , maste 'a?höriga. ,- ",; •

Beuckners fond (HandelshokhållarenN. Hagermanska fonden (1883); kr. 35,716;
G. Reuckner r8~6) .kr.' 2,000:; Stöl1ryrkb, "'peusione,r till') giftare.n'llnärmaste au-
församl, ' ky,rkorad; i-1iirtlut1utdelas åt '3 '·l1öiig-a.' , . '.,j'" , , - :-

nöa~id~nde rrU:nti~iner. J~ ", , ,r:r. August von Hartmando~ffs stip~ndiefond,
Rlbbmgs, donatlonl«Kans'1IrMeHG: lhb· kr. 73,880;' 6 akademiske-vstipendier iL

bing f809) kr:'}\OOO. Akad. f.~d:f. konst. h500''k1'.C ",jOi'o,,'a s 1Sl'f:~" •
till stipendi~r'åt'Mever 'vid iaroverket.r Fru Brita M. von H'au'sWolff'sfond;kr. 23.,716;

,Ribbingsk,a stipendiefonden (Kammarher- 5 pensioner il 200 kr.
ren G.. R~bbirig )868j1'kt.<' 1'/320. 16V'ederbö: Y'flol<ilarhlV'Voif'HausWolffs fo:nd (von Haus-
randel~rQver~skollggiu:rrr;;' tmderstödvåt J irolft'ska,."fonden) kr. 35,208'; 3 pensioner
studerande. ' . ( ... ,J, ',Ii. 2!l5 kl'. och 1 pension: å 36' kr. :
. f. d. ,J~'1.ddar~oln;s.tÖrs;sQ rfsku.~iiO~~I;l- Cllrl J~~~n Hi,erta,s fond (1879); kr. 5!.690;

sloJ;lskas~a kr. ,3,064. Storkyrkoföråamlin- DI'l )fll'lJ.ilsl'Onä 150 ~l1.;~å.tel1Sta'6nde;,rante·
gens kJr)toråd"1)''pem~to'ner' i 21 kr.'" 1;4 afkastningen lägges' .tillb kapitalet,. som
" . , V <l' J q.? "~s.G?n "l , ra ""0;'1 'J -enligt -gåfvobrefvet bör,ökas,till25;000 kr.
, R_lddarh'~~.et.s' rO,n-der.,./ " .. "l. UIt'ika Christina H~\lmarks testam'ent~fond

Adliga Kadetfsl<olefonden' kr. 1169,643;,,'sbi- 11'0869 l;och ~1874);'"kIr. &,2211;3 'pensloller
pendiet 'å olyra'belopp och "fQr ,flera än- a 50 kr.' t '., .: , ' o
damål.: '.' T or,ot iooR . 'Fröken> Jlllran Oharlotta L.-ager.crantz' do-

Friherre Oscar'i\IströmersfJnid (f: d. Ståts-] nationsfond- (tagercrantzka fonden)' kr.
rådet friherre Oscar AIströmet'1884 kr. 3,358; 2 pension el' il 75ckr. ,'.)

J' J9,5.28;)ifstidsrän~a. I ~~.Ol allO", l lkefrånska fonden,. kr. J15,7~2illlfsti~sJ;änta.
,Hofma~sl<alklm J. F? Amino'ffS',ocH-dess-Fru ,Leijonflychtska fondj}n, kr. 9)Jl9; 2 pensioner
- A.'O'."Amin'off's donatioiisfoil'd, kr:n;852; å ,200 kr. ' , J- d-f ,,'<,' ~ ,

R I1ensi,oner.å 175 Ju. "." -<, " von Liewenska fonden, kr. 65,427;1 pension
',B~fllens~jej1nskä fondell, kr. 84,926;lS'tIPen:. '7\1.650 kr 99~h 6r,pensi.lluerrla 50 kr,
- '91er "ocli pensioner: ~ - . ~11 r l Lillieoronskä' fonden, 'tYru'kh~arn ,$P-M,. och
Ber'ghmanska fbnden', kr. 25,426 förutom :kr. M. C. Lilliecrona 1'869); 'kr. 12,747; 3

48120Q.•~,rf,a~tigh.eter och, frälserätft-:t; - 3 J~e.4'si?'tl~r tt~<on1'lå'il:i~200 h',">'; ;I
;, .~tiIlen~l,er O'ch)l·plffl~oner. ,:y~iQ' (,oH . Lm~erhJelmska fonden, .~r. 24,~48; 10 pen-
.von·/~eskowsk~-fonden,kr~ 5,45/).;'2 'PeI\- stoner il 110 kr.' '- ,~.,
.'oJsioner iI"il'O 'llr. rr,,' .>i-, I:' l " s: ,·:uöfvenskjöld8kafonderna~kl".224,229;.1"ut.ri-
Bet~un$kä fonderr,l!:r. -16,629;' 13'pensi~nh kes stipendium fl, 3,.000 kr. och 2~under-
" Ii.'\JO'kr.l, :: ;1,' ~l Il ot fl 0011 I visningsstipendier a 1,800 kr.
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kr. 866. Ladugårdslands förs. fattigvårds- Sandbergs testamentsfond (Enkefru C.
styrelse; till understöd åt fattiga utom Sandberg 1812) kr. 1,275. Jakobs och Joh.
fattighuset; räntan öfverlemnad 'till Sab- församl, fattigvårdsstyrelse; räntan till nå-
br.tsbergs fattighusinrättning. got fattigt fruntimmer af bättre stånd.

Roselius' fond (vice Presidenten S. Ro- Samfundet Enighet och Vänskap (Förgyl-
selius) kr. 1,515. Nikolai församlings kyrko- laren J; R. Fröberg 1874) kr. 36,62\l. Sär-
fattigkassa. skild styrelse; sjuk- och begrafningshjelp;

Rosenadlerska pensionerna (Presidenten ~r 1880 utdela~es 6,126 kr. åt 149 personer.
C. A. Rosenadler 1777) kr. 3,000. Kgl. Ve- Samfundet ljusets B-"öder (flere personer
tenskapsakademien: tre pensionsrum, föt 1866) kr. 25,227. Särskild styrelse; sjuk-
afkomlingar efter Assessor i Bergskollegium och begrafningshjelp; år 1880 utdelades
Albr. Behm: " 4,715 kr. åt 145 personer.

Rosenii testamente (Repslagaren O. Ro: Schalins pensionsfond (Grosshandlaren
senius) kr. 866. Ladugårdslands församl. A. W. Schalin 1874) kr. 500. Sällskapet
fatttgvårdsstyrelse.j, - P. B.; åt fattig ledamot af sällskapet P. B.

Rothoffs fond (Ofverstelöjtnanten F. A. Scharps g~fva (Grosshandl, C. A. Scharps
Rothoff 1862) kr. 2,129. Maria förs. fattig- arrvingar 1849) kr. 3,000. Bemedlingskom-
vårdsstyrelse ; för församlingens fattiga. missionen; pensioner till- borgaredöttrar.

Ruckmans donation (Mamsell M. Ruck- Schaumkellska understödsfonden (Asses-
man 1860) kr. 500. Adolf Fredriks förs. skol- sor J. E. Schaumkell 1833) kr. 60,083.
råd; till kläder och böcker åt fattiga barn. Svenska Läkaresällskapet; att bereda un-

Budbecks donation (Ofverstekammarjun- derstöd åt fattiga, i verkligt behof varande
karen A. Rudbeck 1802) kr. 1,200, Kgl. enkor eller oförsörjda barn efter aflidne
Patriotiska Sällskapet; till stipendier åt svenske legitimerade- läkare; fonden har
skicklig jordbrukare inom, Skaraborgs län. ökats genom Provincialläkaren P. E. Steg-

Rudbeckska stiftelsen (Ofverste Rudbeck nells testamente 1865 och genom Doktor
samt Battericheferne vid Svea Art.-reg:te H. Stoltz' testamente 1880; vid 1880 års
1860) kr. 6,961. Direkt. för Svea Art.-reg. års slut voro 8,800 kr. ännu ej räntebärande.
pensionskassa; pension åt enkor och barn Schewes testamente (Grosshandl. R. F.
efter underofficerare vid regementet. .. Schewe 1845) kr. 750. Storkyrkoförs. kyrko-

Rudbeckska stipendiefonden (Frih, Of- råd; afkastningen disponeras af förs. pastor
verste A. Rudbeck 1802)' kr. 250. Samfun- för tillfälliga understöd.
det Pro fide & _Christianismo; stipendier Schewes testamentsfond (Grosshandlaren
till skollärare. - - R. F. Schewe 1845) h.750. Jakobs och

Ruths testamente (Enkefru B. C. Ruth Joh. fattigvårdsstyrelse ; räntan utdelas år-
1803) kr. 2,136. Direktionen öfver Nöd- ligeupå Sofiadagen till förs. fattighushjon.
hjelpskassan; pensioner företrädesvis åt fat- Schewens testamente (J. B. von Schewen)
tiga prestenkor. kr. 970. 'ryska försarnl. föreståndare; till

Rymans fond (Gulddrazaren J.oRyman fattiga. .-
1784) kr. 4,887. Ladugårdslands förs. fat- Schinkels testamente (Komerserådet D.
tigvårdsstyrelse ; för inrättande af ett fat- von Schinkel 1807) kr. 3,000. Tyska förs.
tighus på Ladugårdslandet. föreståndare; till behöfvande skolgossar.

Sabbatsbergs Brunnslasarett (Professor Schlotthauers leqat (Fru M. Schlotthauer
E. Gadelius under medverkan af brunns- 1767) kr, 200. Pastor i Tyska församlin-
gäster vid Sabbats bergs helsobrunn 1807) gen; för fattiga. ,
kr. 39,067. Särskild direktion; att åt fat- Schmidts legat (P. Schmidt) kr. 250. Pa-
tiga sjuka brunnsgäster bereda kostnadsfri stor i Tyska församlingen; för fattiga.
bostad, föda och läkarevård under den tid, Scholtz testamente (J. A. Scholtz) kr. 600.
de begagna sig af brunnsdrickning vid Sa b- Tyska församl. föreståndare; till studerande.
batsberg. . Scholtz testamente (J. A. Scholtz) kr. 650.

Sahlgrens fond (Stadsmäkiaren J. Sah l- Pastor i Tyska församlingen: till fattiga.
gren 1803) kr. 499. Maria förs. fattigvårds- Schröders testamente (Grosshandl. Georg
styrelse; fattighjonens förplägning åH. M. Schröder 1871) kr. 122,000. Direktionen
Konuneens födelsedag. för Borgerskapets enkhus; pensioner åt

Sahlstedtska fonden (M:ll A. L. R. Sahl- fruntimmer af borgerliga klassen.
stedt 1868) kr. 1,500. Stockholms stads Schultzes testamentsfond (Fröken C. von
kons.: pension. Schultze 1845) kr. 300. Jakobs och Joh. förs.

Sandahls fond (Uppbördskommissarien J. fattigvårdsstyrelse; räntan tilldelas någon
Sandahl 1878) kr. 2,074. Maria förs. fat- behöfvande.
tigvårdsstyrelse , för behQfvande inom förs. Schwartz stiftelse (Kontrollören C. F.

Brand: ech Lifförsäkrings-Aktietiolaget SVEA. 13 Drottninggatan.



, ,sj.Jl:::\{kassor.och der~.e~je]11fö.rliga jnrättningar. i{ 5~6~"
S.ch:vårtz: (j!86l!~!J~r~!.1,1>7,i',,.Adolf1.Jji\e~;i"iks lär~v:ei)rskolle~iu:m;; ,sJipe~d}e~, .vid St?ck~
fors. sKrolr.a!i"rtlll.,smnnadsunderVlsn~ngell,s' holms gymnasIUm. . '!Jr ',' • 'I r-
fÖJ1bättrandeJ.. ~öl'samLs.kola;.,· (. 'J.. 20 Septemberfonden (insamling,187$)'kr.

Remo.(;Schwartz stipendiefond {Enkefr.u D, 2,000. Vederbörande' -lär,QV_e,I;k~koJJ.eg~unlj
S." SJ!t;1y,a~.~;~f"VL·u,lliiblad 1868)..kr; ~,02:. premier åt ..lärjungar, i.~OI \l)il';;~liv
'I'eläriska, högsko'ans -styrelse ; stipendier-åt Setterstroms fond (Kat9-u~nsmakare,n Set.-
'I'ekniska 'högskolans elever med företrädes- terstöm) kr: 630. Klara' fattig;ylird§st~:
rätt(.åtf stif.tarens .slägtingar, .. '. relse ; t.ill.styre,lsens godtfiI1J;l~I}9.~.•:~It~o h

'Schw~rtzer.s 't\l'stlllllentsfond -(Of:v.erst~fJ. Setterströms fond (Kard\ll\nStD~l{~re~ ",,~
vom Schwartzer 1808) kr. 300. Jakobs-och Setterström 1828) kr. 45,000. L_3,,~l),~årail-
J?h:. föl'~: fattigvårdsstyrelse; un de fattiga l~nds. förs .. fa~ti!?v~~d..s.?~yrels<~iJt~~W~l.,
vid jultlden. '. . mng at gamla sanghggande man oqq qvm-
, Schwartzers. testamentsf,ond (l!'. von nor, osamt fader och mody~lq~~l b'ail\~~l},n-

Schwattzer 1811) kr. 300. Tyska forsaml. j derhåll. '. - r; ... , ,

tiH de, fattiga. '.' ., f. d. Siden- och Klädeskramhandelss.pcie~
"Schweders rond (Rådman IIi. Schweder tetens pensionskassa (f. d. Sidenla'amna-ri-'
17S2),kJ;. J,708. Maria .förs"fattigvårds- delssocieten 1869) kr. '23,0Q6"~Be;n'~&11Dgsl
styrelse; pension till fattigaklädesgarnsspin- kommissionen; pen~i~~er.till en1Co'~:99h"~N~-,
nerskor. I\;<r"<,, ..t ' .., rar efter delegare l Nden;;,pch ,Klp;4esy,t,m-

L SchönbQrgs fond, se Botins fond. handelssoci~teten. ' . " c, \~ I. ~. (f

Sebaldts donation (Justitiekanslärirman Sjökaptens-societeten i Stoekholm (åt;
M. S~;baldt 1797) }u. 8,333.. Jak.obs och skilliga sjökaptener 17;32) fr,.,\-66.!'7J8ub~~ö-
J oh. församl. kyrkorad; understod till enkor kaptens,soCletetens deputerade; at1; med-
efter civiletjenstemän och deras ogifta dött- verka till ömsesidigt bistånd ooh. geJ;lom
rar '(6 st.), 2:ne fattiga gossar i skolåldern pensidner och gratialer bidraga. ,till u~dei:7
och 12, fattiga enkor utan uppgifvet stånd. stöd och hjelp åt sina jat~iga \sa·~tdenkor

, Sebaldts ·.fond (Enkefru 11. E. Sebaldt och barn efter ledamöter i societeten. r·,.
1<797,)..1 Jakobs och J oh. för~. kyrkoråd j un- Sjömannaförening~ns Nödlijelp~ka,s.~a(Lh
derstöd åt meddellöse lärjungar; år 1880 darnötarna 1870) kr. 9,193. SjiimannaföJ-
utdelades 75. kronor åt 4 personer).! eningens styrelse; att af medel, ins'amla;de

SebaldtS: testamente ejustitiekansleren C. i sparbössor. under f9rening~r:H;"~~il1mjtri-'
Sebaldts enka 1797). kr. 600. Förmyndare-Ikomster gifva julgåfvor till,led~mqt~r~;.eIi.i
'kamluaren;,tIll fattlgabarn. kor och barn. .'" - r r

Sederholmska testamentsfonden (Exped.1 Sjömannaf5reningen j Stock~O'rTi" (Sjö~
sekreteraren- H. F. Sederholm 1853) kr. kaptenen B. A. Stenman,..,J;ll.,&...•1863) ~r.
54,682 .. Serafimerlasarettets direktion j till 124,887. Särskild styrelse j 'p~nsi6I\er: sJuk-
underhåll af sjuksängar, och begrafningshjelp samt, bereda9,de" r~

Segercr.onas, fond (Statssekreter. E. C, platser. . '1, ;:1 -c t
Segerc~ona 1?87) kr. 5'9°0 .. Klara församl. Sjöstedts fond (Pr?sten J..~··tr.·J!;lq~.t~{lt
kyrkorad: -räntan uJ;gar, bill 12 dygdiga 1856) kr. 9,000. Ladugardslan.ds fors.;kYr.l~o,
enkor, tillhi;irande "pauvres honteux" inom råd; till barnkrubba och småparn~sl\OL3:,.'~
församlingen.;' Sjöstedts testamente (Kyrkoh. ~.' J1;~jÖ:

Seh.mansk'a pensionsfonden (M:llerna Ida s~edt) kr .. 6,000. ~erapIJ'let-ItJ\&..ll:J~8d\!~K-
och C. 'Sehman 1882) kr. 7,000. Dir. öfver tlOn~n; l den. m~n, d~donera~~ me'jIlel}
Allmänna Enke- och pupillkassan; pensic- dertill le.mnaobllg~_ng, tlllha~dah~lle~ko.stc
ner åt fattiga fruntimmer. nadsfri sjukvård vid las.~rettet, sa,Yldt sky

S I
;~ .,. t' t • (Källar "t C L kan l enskildt rum, for obefordrade m~"

, . e ~nll , es. amen.le \. ,a aremas O'~ren.. . ster och civile e. o. :tjensj;ewäi,l, i 1?tocf~
~~le.n}.~s~8~5). In: 5,?41:. Laduoardsl~.nds holm och dess närmaste omgifning.,.
fors .. !.,y:rlwt;,adjotill IDkor, af mat!. kläder S· östedtska fonden (Kjrkoh.-N~ ,;1> Sj,ö~
oc_hböcker a~. sa.~ane f~.ttlge och valartaode ste~t 1856) kr. 55,007.- St.y~else~,f~.', :t.ek.
'barn, s~~ v~d forsamllllge~s folkskola at- niska skolan. i Stockholm; 'OUllandil. af:en
!1Juta. undervlsn:ng. . '. särskild afdelning för :lUckors'uH.~e~.v~SJling
. Sehgmanns. stlpe~d,um (~?ktor L. S.ehg- i svenska slöjdföreningeI\§ ~lrolal'l'I'" .u l!
~an.n). Styroels~n.f?~..rsraehtIska 1'ngllll.ga. Sjöstedts testameritsf9.ud Cl1,eJ2.:Y:fgitt~ål.
fOl'en~ng~n;. arhga [aI)tan, c:a 100 .kr.outde- dermannen. O.. Sjöstedt och; h!tn . rli1!-?t)tu
las- till Jud{.sk ynghng, ..~gnande SIg at ve- 1815) kr. 5,154. Kungsholms Jörs .. ky"I~~'
t!lnskap, skon konst, .slöjd eller handtverk, råd; af räntan äro ,2/3 an~~f\gn\ljrifJ:U."ällÖ.
.. Semisekularfonden (sammanskott ,:id se- ning ~t e~ skollärare och å~eistq~~n';:W,1

Kularfesten 1871) kr.- 535. Vederbörande utdelDlng at. fattlge mom, fors·",SQ1Jil'llllro

- BraJ1d,-~QQbnljffö.rsÄkriniJs~~~tie~ri!~ll~t~Y,EÄ!!?.@ikQEottfflnQ"Q~ ; .\
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sjuka, ålderstigna. eller. hafva flera barn, Dir, urvel' arm~ens:pe.nsionskl\ssa; pensioner
företrädesvis fattiga gesäller af "R~psla- åt militärer, "embets- . och> tjenstemäns i'
garee,mbetet'''<!l v • " 'l D '. 'l>~.~ fg.tti~dom ~ft~rlemnade hustrur oc.h barn;'

Skeppsholms, .forsamf. skol- 0c::h,under,- pensionerna tilldelas af Kg!. M3I)'t efter
h&lIskassai ~1Jeppsholms försam!. kyrko-. 0.c4 <ij.l-'ekjJ{)n<\n~hiir~n~;öPij~s.@ns)'ätie» gra1J-
skolråd. . . "', '. ,,' ',1 dar sig il.å I!!-annenseller-fadrens beställning,

.f. .d, ~~<lmakl\remb~,te~lJlll.ele,n'$v _~~9- bouppteckningen samt,fortfar.ande behof.r
mall:areföre!ling'en i.$t~ckh,~fmXOkii.nd» RI'o ,Steinme~l.' fond: (Gxo.sshandlaren .. J ..F.
182)295, . Sårs~ijd stE~l~~; p.e)l~ion~r, sj]l~ St~i}lm~tz .1855) lp'" 3,OQO. Katarina. förs.
och begrafnings~jelp~ ..:t 1'T1~ ,.> ~:1'Oi Il ~ fa:ttigvardss.tyrelse;. utdelning åt fattighus-

f.d. S.~r.l!.ddl\~.eerobetetsbegrafnings~ 'pell'- hjo[l~n~., J ~ , .' '~ 'I.' "
sions- .och nqdhjplp,s.kassa (f. d.,Skrädq,afll· ; Stenbergs fond.(Handlanden,A. Stenberg
embetets1kassa,140;0) kr. U,950! Q,:P. Ah,- 1860) kr. 2,000. Adolf Fredriks fÖl'<vkyrko-
nell; begrafning, pension och nö~hjlllp;.,,, råd, ,kläq.er, Qch"p()qkereå-töfattiga)Qarn.

Sobms rtes~l!mente (Ban§okoI!}IQ.isaar·'e-: -$tJpen.dium·QerzeliaDum (BergsrådetJ, L.
enkan U. ]SohmJf842). Direll;tionlll1.t öfver As.«han. 18pO) kl" 15,000. .Yetenskaps-aka-
Nödhjelpskassan ; aJ.:fop.dep .utlemnas ;lxIi- demien; -stipendium till runderstöd åt yng-
gen 20 pe~s.joI!er",iI!4(rkr .. il, ' ~ •.' ,d d.: Iingar, hvilka egna sig M kemiens studium.

Soldat~arni}uskas~l.ln ,,(O!f}ce~ska~~n .-vid ,Stjl,lrngran/ltl!.fond (En~efru Stjer?gral!at
Svea artilleri). .kr~ 22,95:7. Du . .for Svear 1819) kr. 4,800. Klara fors.' kyrkorad; ran-
art.-regeiJ},. .1I~~ipnsk~~s1l3.~els; fa~tig!l! sol- tan u14elasi~t J~tti'Wl-!'i.~p:kor.rvmj)dbarn,
datbarns oeklå.dnail,och,,,W!liG!pl\.llbudeIs tmMran~k.församl:ingen, ...., .;. _
pensioner åt afslr~dadt. m\lnskap., " r,. Stock,s, Ieqat, (Fredrik; von Stock .1806)
. Soopiska ,f9ndel1 (Grefvinnani A, 'M. SO\lP kr. .4,5QO. Pastor ii l'y.ska tiöTsamHngen;

1734) kr. 21,68B. Stqckholms stads kon-, föl' fattiga. ". ~~:l '.' j x' F. '

sistorium; understöd åt fattig~ qv,jn~or i· Stockholms. al1lT1änn,a.t Skyddsförening.
SOOpiSK&fa.ttighuse't. '" ':;~ ,i .•. ' Särskild direktion; inkomsterna, tsom, bestå

Spetzsf<a .foridIl" .($lott~fönalt~ren ,P" af . årsj.!gift~lJ, ,äf'k6;1!~Om,"il-r1igbiqr.ag ut-
Spetz ~765), kr .• 6)700. Säp~~ilp.stgelse; delas åt behöfvande, {" .<,,' <: ..
understöd at ringare hotbetJente~ .enkor och, ,StOQkho!/I1S-1~rb,etarejö.re!1in9P.. sjUk~ och
föräldra ö~ 1il~~n.~lIc.1"h h ,,~fJ cc>.2 begr-afnin.g~"jelpsfond ~·{Stockholms ..Ar~e-
, Sporro!!lJ~ fO,n(l)(j<jll'1reru 1J. j<j.Sp-Qrrgc•.ng tateförening IS68). -kr.,. 1~ ~55. . S~rskIld

1824) kr, y,OOO. Klara föra. fattigvårds-; styre'se;sjuk-. och begJ'afmngshjelpat fon-
styrelse; gafva -;tm fattighjonen.", dens ledamöter-eller deras sterbhus; år 1880-

Sporrongs fond '(Mamse]l A. ~a,ria Spor- utb etalades 29,04~ kr .. i,sju)d;ljelp'<lch 3,450
rong 1862) kr. 750. Ladugårdslands förs .. kr. i begrafningshjelp. !
fattigv~-\'dsst:}ll'etSAJ.j,)ill:;'l}tdelpiJ.},w·,1j1:.arijt- Stockholms .Gasver~~~r!>!1f.l!rllssj.uk~ och
dage~ at f~~tlg9:. " ".J " :., t' ... " begr;if.riillgs-kassa(D~reg&rn!l i8,,9).~ 1,188.

SpangbergskaJ ·test~mentsfolldell (Eal,rr,i- Särskild .styrelse ; sjuk- och begrafnin,gs-
köreJ.l' ~Jl.~9gb~l'E:.1~.~r1~)P.1J,.~,,K~ta~i?!t f(ir- hjeli,); årligt; bidrag frå~g~~~~'1\1~~.t 5P~ kr.
samlings, kyrko):%l; 111 nuerstöd,at fat- S'tock~olms Mosalska,forsamhngs sJuk-
tiga fader- och moderlö,sa barn: ~;. ~.' hjefps- och begrafllingssälJs~llP' (1788) kr.

Stagmans fondJ'!;rä<Jgål'dsmästa,ren tag- 21,725. Särskild styrel~ei. 'att tårda och
:na~ 1~26). Kr.l] ~;QOO;.r;K~~gs~öl1,q.sförsa'1l)1. u~dejstödjå. sjuka sa;~'t"dm1jestyri!;~egraf-
fatbgvardsstyrels~;! till förplagnmg affat- mng- af aflidna mosaiska. t,rosbekannare;
tighushjonen 'samt 3:ne "pensioner ä 30 'kr. ledamotsafgift är 5 kr. årligen, men under-
och 3:ne il 15 kr. , '~" stöd Iemnas' utarr. afseende"lpi't ledamotSKap,

'Stal'bus tesfamen"te ,CFtuKr;.qm~sfår U$ i -sällskapet, ." l l z , ' - ,

1874) kr. 1,260;' Tyska,·församl. förestiin· . Stockholms Nationalkassa (Handlande af
dare s-till·,fattiga.'" < 'o mM'3f emrfo{jl~e Stockh;' skeppsrederier) .kr. 128,923" Gross-

·Stat.ens,.Jernvagstrafiks· enke- «ich pupitJ-: 'handelssoctetetens.depirteraäa, .understöd. åt
kassa' (Stl\ten:.1872Mkr. 2,773,552Jd)ir. för orkeslösa ,sjöman,' <reshjelp -Ilamt'.'sjömäns
Statens- jemviigstrafiks 'pensionsinrättning.; 'undervisning i främmarrds "språk, lir 188()
p,e~si9J.ll1ring i\~ lli.dR-~q~eleg,arese,n~r 9 h jltdelades5,014 r k.r. ,till 115. pensener ... ?. ,
b;trll' ~';'" j'O (I;> r "b,,,, ,OM 11Ib'l I ,~tockholms PJlhspersonals enke- och pu-

S~tjl",s JerrLvii9~traflks pensi9nsinrättiling;,pillkassa "(ej- namngifven 1875) kr. 2,IQO.
<~~atell 1??~) lf:kM85,~O~. ~S~rsk.ild direk- Särskild direktion; understöd' åt. aflidne
tlOn;".lle~smn~nyg- l)-,fordmane,tjens.t!l'per- PoU.~if1ä'\l&~elllJ9r"ochb,lltrn/lsl ,TO ~

sonal viditatens jernvägf,tr~fik.;" ":,er .StocRho!m$l,sjUkhemr (stiftad genom gåf-,
Stat~ns!!lIJ (j.r~jg·~~I}~laE? jrr",,,flPJOQO, vor 1867) h. 1,667,537. Särskild styrelse.;

"B.r- 9Dij'!lq fqJr. 7'](r,ing ,.Ä~liAAI~g~t\~V.EA~J31'JTOUninggatan.



·1~SJUkka'ss6J!~6ölJ:Ide'mretl1j'emfoilfga'lndhhingar. :,,"'I: 1rtlg;
v,å~d,jaii~o:J),()'1I~lgif70th 'lå.'ngvarigt ju"R:):" 'föte'.l Fapl'ikSf~1;~Jg]{dss~nls'~hd:erst()d [å~~ja bnks l,
trådes:0i~.tftål1tStiJ{jkholil'i~>patien'ferne's1'an arbetare: r, ',';<''-; ~,.,,[Ji;H <lI~,l"'G'\rJf
tat~Bil08:"a I{lIi'plät~ 'Jbch '281 b?Jtalahde"450" Sllndb~r.g P:sons testament~ ~:tftå'ifiRån~l.J
k~:J'årUgffint,: .f-g:>t If: ~.l'·::' ,,'l, d, J'.'l''Suhdbti'fg'PEitteiss&ii'''P17921ji(jl!hi~ ,000_
-~tO:Ck<IiO!~~{!:S~y~~sföteniilgl ffyr: 'friglfria BeniedI1n'gskoinniis~ioneh;:1peilsioni!r'~'lf~~:fJ'

($il.ftafd"~a\l Imtlntly'J'af -Stockholms -arbe- zare och deras enkor.. ,,)1,1 ,J

taref6:rerlingl1;187,~~':kr., 833:'SiirskiJaistl" OStin dbergsl<ll' 't10i1~t1'~n'l;ns:tH'öfq\r'1J,&rml-
r.efse;, at1viftän'JåterfaU, i 'brott so1l:'å"IJe'v"airastarerrE,' 'Surl1l'b'e'i'g)'17,80) Kr?l:200Pl'Y~n~
frig"r{ne;;tfållgitr samt: att; mild ta den. all- skapsaksdemien: 'pt~iniu~~}~ti"mell. itii'a:/' r
mäl'itr~,Jfötd"o~rr(ehlil~)'ch'oviljanvhos arbets- Sundins testamente (Månfs'el'Ji{WM~'SuJlL
gifvare och arbetare gent emot straffade aiIl'''<1879)'!'kr;''24,'i'0&!t.1Bem'e(l1m~g,K16mmr.~-,
I\llfSonet, åtnjute'P'lf.:''Ii: 1,0'@'O"li;r;,orn.åhlt'::'af sicnem- ertka eller'=döt'fl'lftlAifller ~(ft@;"r~ 11
fån*"ft1'dsniMel1l/'l' "j', , "Stockholm mBdföreträde"'foF!i,idiHillf\ilif-"

StC1Cl<holöl'sls'jölnansl\uskassa (Stockolrns handlaree~ka och döttrar, ,:n: j;nQ,~d;IL
&jÖmansIHis~'k;r,t388i352",ISarskiladitektion ; Sundströms gåf~om~äetr(FFafiåla ag ,CC~
understod. i'tt)llr'Keslqsll. sjÖrriän,deras enkor G. Sundström 18(9) kr: 1:,900:o"'Ja:kobs-,fifc,l};:
ochT:l:!ärn/Js1tmt' bidrag till förbättrartde 'af if ohannis förs. fatti'gvå'rdsstjr€lse~qrf'\\ht'a;i{,
uudlellläMrnes' 'vid Stookholms Navigations- utdelas nyårsaftonen i 13 lika delar1til! b'e1.'\j
sk'o:Ia;:liiueryål"'1880utbeta:lades: 16,965'kr. hofvande och obotligt'sJ\tK&1iä'n"ilJ\j;1id~'elfef.
åtll)'Z06'--pe:rsonei';": .0' 'deras etiker, eller "hiindtv'erk'arel~H:er'b"'c1(
,lStockholinS'Sj'ömansh,u's (Kgl. reglem. till JakoDs 'förs.' fattiga -ian:hJ,'änli'e't~)\"'.li

>.1748) kr. 395,077. "Särskild direktion; till Svaans testamente'(Etikefrirl:A~ U.nS'va~iJ'
uJtdieis~,öct':åtorkeslösaoch nödltdande ini m. f. Veckamer 1763)'kr:,'18,OQO!" 3)irel[tlo'iien'
\ 'St9"koes:fond,I,'benämrtdStenbergska Stif- öfver Allmänna 'Erikec' oilRI1;P'uIiHl}fa, !l~

telsen (Enkefru C. Ch. Stokoe 1873) kr. 3,000. räntan 'iiI" anslagen' tnrpensi!)Iter åt-1'atti'gll-\ ,
Kfl!otårilläil f'Ql'!toifattigvardsstyre'lse ('till tit- snkor -af god frejd; hvi\.1{aiVlljäll,'vär'i't'{'iiiL?
dehii'Ilg.åJ~c10fattiga' inom församl. hvarje år. stäida i statens tjenst;'''iitari Jäfse&rl~etlia;
"Storkyrl<oföi'sa'inlihgensbarnkrubl1å kr. stånd ellervistelseört: :ö'Cnl;~ga~)ltiii'nar

7,667. Särskild st~relse; barnavård;. till gifvnrinnan eller 'hennes afli'dne 'mlff(
riStraridirel'9li"l<a"l'akäre'fnrättniilgen (A'sses- företrädesrätt. '" h"ii', ,,; to; jJ?::2.:~!)j~:;

so~j IZ: .~tFa,I!dtierg'1792Y~~f!~'202;105;; ';Sär~~ Svea Lifga~des barn~us,~:oc.h ~y'rJ(~I!Yj1g~'
\ skild» direktion; Understödet, som beståri nadskassa '(StatsmedelJ(fch01sam1fll1n'sEott,
\ 'fritd'äk{uc'vård,'medikamenter och ved m. m., 1770 Q, '. 1778) -kr. 30;035., Sär.$kila~d~iekJ'

tmaHa:s~ pauvres' honteux, och har under de tion; understödjanll\faf'fa 111 "~airdlS~b'ä'r.n,'
~~t~~;~LåreJl''litgåtttm öfver 300 personer ~~~~~dsaklig~n:g~nonV i, .jfi~!;)~Jl~~~~

f;$fr~t~~~~st\f;;'ii!ifS.fc1.ntf(Rintererli'reeii~1in ,Sve'~:Ordens begrafningsk~,~S~{s'J~a.b~~1~,~~
:H~:M,I~t'rå1ile 1'1829)~,kr:'3,19'4: ''M.a!ia färs. ledam<)~er,18?7) ,~~;,?,553." .?~~slhld stm~I~(J';:
fatti~fa~~~s't~nns~.: . " . , begraf~mgsn?elp~ at>IThil~mo~eI.~g,,~d~,"~y~.~,j
. Strahles te'sta'riIentsf.pnd(K;lj.mererareenkan .Svenska' lararmnornas pen~lo.,gforenlnlJ

H~~. aS't~1ffite1't829rkr'.'·3'OOO: "Kat':i'rina (1855) kr; 195,337. 'Särskrl'df:SlyreTSe.FHf'-"
föriJ. tant V'a'±as~'tyr&rse.'S13: ",: . "." ränta vid 55 års åldet:""" o·'ODAl ~'grr
~(r.'hl~~j~sf~in~pi~;on~ (Kamererareenkan .Svensk~ 'P?st,!,ahn,aföf~~,6'B~!:l~:!~YKk

:a,'.::M;•..§;~r:I,,~le;~82Q).kr. 3,000. Klara förs. 3?035. S;~rsk1ld styrels\l; ~Jj\WiJ;~J.~hI'lMW~}..ri
f~~Sll?}y;afld.~~tYl:~I~~:. ';',' tJ,~12~eman samt b~~!.~fn~p~~hm,~!htil:~lJltJ)rt
,,~tr<!!l\le.d-e&tanienhfQnd(K!amererareellkan höriga. , .'.,; .11 ,i Jrr:B_rf",

H. M. Stråhle 1829) kr. 3,000, Storkyrko- ~Svenska PubIWfl!!er;Jl;l/<8J."~jte.rstgg&t;9te-
f~!;S!iL.(:jittigNil!rd~s1;Yl)el!le,,:likasolU.' ,fÖlr<'de nmg . (1881) kr. 39"q6;.:~ar~}j;!,lArstyrel~e":-c:
3:neDfol'egi't!lnll~i)l pensioner .till fattiga-och Säfbohms testamente (Snickareåldi1nll1tI1'"
si1!l\ljga-I'P(ye'r :60;,ål' gamla enkorefter ei-tnenDc Säfbohmi k1".\mIDO"l1iD,j~e'KtilJnl!rtfO'f-
v,U~,eWlJells11lellerltjilnstemän 'med .företrä- ver. Borgerskapets,::EnkhJfs'" handpenhi.nga,rl
desm,tt.:föf.is'Lägting,ll-l\ ;,'1 '! '" åtc:åenkhuset,in,tagnaJsnicka-ie'enkpr'~[f'J;tllt~
, Sturms110ndr (;miu l3tUl'ni' 1879);kr~ 28,000> Sällska'p ·'F.(j1'!:OPPn1uRfrinåfl1iiWi,iö:ch'
T'1Jll~oro~sa:~I~'lfi)I'es.t~fU:laF~ ?lifräntaottl1 sedlig modersvlird" kr .. 80,,000., Särslr~i{l
släg,t:~ga:lI. uu ~eras 'rd'Öd;isedan ..~ill~li'\i1)."öf-'.di'tek~io:n;< ii~~1än~,~b.~~n·di~}ifif~~~tI~,\'s~<1ql
vanUe!handtv:erk-a:re. ,': " " " "l "dels 'l'peu:sl(')n'er,'t'IU,~elol?p ~f~TO tHl~Qs.;

f. d. Stämpelafg'ifts; elter'dei1s;'~"Hail- kr.vdels"i klällef1fi\: m. åfl/fa~tW~9mödriif
kissalT<!(St'Q'!:lliho'ln1s)frobr'il!lsidklJ:l!eoI'7!7i)''åtsoch minderårig å' Jj'a:rn~Ub:. ;;lDj BInrv l.r>~I);
h{t'nbrdJ.lling~;;jm<;.~3," 'm.rektione-n\(ofver_...:....§!I.~I5.@Jt~!J'a,.nå\tiilln.~1fa~ ~'i~,t r,

mjhfbiffih~ak,ul~ JtIUietiotå"~ Slle,,~""~'bltdl!lli-kM.~a
_~_~~~_~ _-=>, .-c
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570 Fromma stiftelser, stipendiifonder, pensiousanstalter,
:rektion; sällskapets ändamål är att .be- F. H. Söderström 1875) kr. 15,000. Direk-
'kläda fattiga barn och bereda dem julglädje. tionen öfver folkskolelärarnes penslonsin-

Sällskapet "De Fattiges Vänner" (Gross- rättning; pension åt "reglementariat obe-
handlaren J. E. Törnqvist m. fl. 1826) kr. rättigade pensionssökande folkskolelärare",
:36,145. Särskild, direktion; räntan an- Tamms stipendiefond och Widegrens sfi-
vändes· dels ti:l1~mindre understöd åt 'be- pendiefond (Brukspatron C, A. Tamm 1865
hofvande af alla klasser, dels till fattiga och Kassör G. Widegren 1880) kr. 2,163.
-skolbarns beklädnad; räntan å 3,000 kr. Musikaliska Alrademien; flöjtblåsning, rän-
'utdelas åt 4 personer af qvinnokön. tan reserverad. "
. Sällskapet "De Nödlidandes Vänner" (af Teknologiska Institutets elevers stipen-
Kgl. MaJ:t 1816 faststålda stadgir) kr. diefond (subskription 1877) kr; 16,975. Tek-
123,250. Särskild direktion; räntan å ka- niska högskolans styrelse; stipendier åt
.ritalet jemte de årliga afgifterna af säll- Tekniska högskolans elever.
.skapets ledamöter användes sålunda: att Telegrafverkets pensionsinrättning -(Kgl.
.a) 5 inom Adolf Fredriks församling' bo- Maj:t 1874) kr. 585,983. Särskild direktion,
ende, hvilka pastor eger bestämma, undfå telegrafpersonalenspensionering; stats bi-
hvardera 15 kr.: by 200 personer; med pen- drag 60,243 kr. 90 öre.
sioner a 20, 30, 40' till 50 kr. 'hvardera, Tengströms fond (Kamereraren C.A. Teng-
-erhålla tillsammans 5,200 kr.; c) de min- ström 1864) kr. 10,100. Katarina iörsaml.
-dre belopp, som derefter finnas att tillgå, fattigvårdsstyrelse; af räntan utdelas 4 pen-
utdelas såsom tillfälliga understöd. sioner a 50 kr. till fattiga, enkor och 4

Sällskapet "Enighet och Frihet" (flere a 50 kr. till qvinliga tjenstehjon, som längre
personer 1855) kr. 48,132. Särskild st y- tid tjenat inom samma familj; återstoden
:relse; sjuk- och begrafningshjelp; år 1880 användes till fattighushjonens underhåll.
-utdelades 7,864 .kr, till 196 personer. Teniels fond (Mamsell U. Teniel 1831)

Sällskapet för dygdigt och troget tjenste- kr. 1,500. Adolf Fredriks förs. fattigvårds-
'folks belönande (Grefve U. Löwenhjelm 1829) styrelse; till församl, flickskola.
Kr. 69,030. Särskild direktion; belöningar. Thams donation (Enkefru M. C. Tham

Sällskapet Jultomtarna kr. 32,603. Sär- 1865) kr. 50. Vederbörande läroverkskol-
.skild direktion; utdelning af kläder åt legium; premiekassa. "
fattiga barn. Thams . donation (Enkefru M. C. Tham

Sällskapet "Till arbetsflitens befräm- 1865) kr. 130. Vederbörande läroverks-
jande" kr. 6,000. Särskild direktion; ränte- kollegium; böcker åt fattiga lärjungar.
,~edlen. använ.das till förskaffande af arbete Tharmouths fond (Mamsell A. Tharmouth
llt ~~ttIga qvmnor, 1850) kr. 1,880. Kunzsholms förs. fattig-

SalIskapet .. "K: B." (flere personer 18.?3) vårdsstyrelse ; till kliider M fattighjonen,
kr .. 460. Sarskild styrelse; att bekläda synnerligen gamla tjenare. '
fattiga barn. Th b t . (H d l k ..Sällskapet "N. N.... Särskild styrelse; , ern ergs estamente an e s -.asso~en
inkomsterna användas till understöd åt fat- J. T?'ernberg 1821) kr. 15~000. DuektlO-
tiga artister. . n.en ofver Borgerskapets Enkhus: fonden

Sällskapet "P. B.". Särskild styrelse; bp.faller ..enkhuset efter nuvarande pensto-
inkomsterna användas till understöd samt narens dod.. •
sjuk- och begrafningshjelp åt medlemmar Thernbergska testamentsfonden(Hanclels-
af sällskapet. "'.. kassöEen J. Th~rnberg 1821). Di~ektio-

Söderbergs donation (Ofverintendenten nen ofver Al lmänua enke- och pupillkas-
G. Söderberg 1873) kr. 8,000. Akad. f. d. f. sa.~; uJ.lde~stöd åt behöfvande enkor, före-
'konsterna; till belöningar å högtidsdagen. tradesvI~ sa;dana, s~m af enke- och pupill-

Söderbergska fonden (Fabrikör ·P. Sö- kassan åtnjuta sma pensioner och hafva
derberg 1850) kr. 1,500. Direktionen öfver flera o~örsörjda barn; för närvarande utgå
Fabriksfattigkassan; Ullderstöd till 2:ne 3 pensioner a 90 kr.
strumpfabriksarbetare. Thunska stipendiefonden (Karnmartjena-

Söderströms fond (Skomakareåldennan- ren A. 'I'hun 1731) kr. 55,960. Kungl, För-
nen C. H. Söderström 1871)·kr. 2,{)00.Stor- valtningen af de under f. d. Kgl. Ofre Bor~-
kyrkoförs, kyrkoråd; tillfälliga understöd. rättens vård stäIda medel; understöd at

Söderströms testamentsfond (MamsellS. torftiga studerande (dock såsom testamen-
Söderström) kr. 988. Jakobs och Johannis tet säger: "Medisin, för den ovisshet jag
förs. fattigvårdsstyrelse ; räntan utdelas sjelf erfarit, undantagen"); hvart 3:dje år
Sofiadagen till församl. fattighushjon. lenmas ett resestipendium af 2,400 kr. åt

Söderströmska fonden (Grosshandlal'en en· studerande för idkande af studier vid
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·"'18JJt1rka.SSOP9C~dermed .Jemiörligac ,ihrättningarr: 1. . 571:
utländskt; unitersitet,,·' .fued"sk-y::ldighetlatt t[ens teman vid kgl, flöttana j ':Stockholms
qvarstanna, de.llrettuh'ålft-år.l .. -. '" • stations" 'civilstat, 1 . "d. ~.:lt•.s Lf ;'1"
',Jrhur.gren,s.;I-p.ensionsfond',I(i!:ungfru Bri- Uno Troilie. 'fond (DOKto1.iil!IafiES~Hell-'
gittaJlJ1hhrg.r.en;l imlig,tltestamente 'af Mam- man 1880) kr. 4,000.. Akad:;lCd. 'f,1ko:Ust:j
seld 'Ghap,lo.ttaJ0arlandej) 'krn3,O.oQ:mi'atri- stipendier åt elever; lifränta' k<r/·162:'356.11I'.
-otiska sällskapet , ti'll,"Understöd. åt, åldriga Tullstatens enskilda. pensiorisinrättning
ochl fattiga' tjiJfiare.1\"- , (Kg!. Maj:ts bref 1805) kr.. 282,975.a"gar-

'fhå,strcmSlfond {Enkefru F. L. Thåström skild direktion; sjukl\jelp ..:åtienkort1foch
1832) kr. 22,250. Stockholms Förmyndare- barn efter tullverkets embets- och: tjeh:st-e-
kammare ;'l·pensioner ta. 05 Jtr., åt fattiga män samt, betjente. ,'<c 1~(lB)jelita
.enkor oöh 'döttrar, efter civila tjenstemän. af Tunelds donationsfond '(Stats:l/&nums!'
,:Tidmarks.o. Sundins-Pensionsfend (Mam- sarien C. E. af Tuneld 1861)krd50,312',~]Hrr
sell S. M. Sundin' 1859) kr .. 205,486. Dir. öfver Civilstatens pensionsinrättningt; .cl.i"
för )botgers'kiapetS1.enkh.us.,-Pensioner.ä 300 sponeras .för civilstatens enskilda enke-voöh
kr. ·tilldelas.! för i.behof stadde fruntimmer pupillfonds behof. . "i J f

af den så ..kallade bättre samhällsklassen, Tunelii rond (Kryddkramhandl. Joharrrl'uc
hvilka, födda i Stockholm- och minst 30 år nelius 1833) kr. 6,000. Klara försaffi,Rfat-
gam~a, !läro "antingen blinda eller "i sina tigvårdsstyrelse ; räntan tilldelas 4 inom
händer förlamade eller förvridna, så att de försam!. boende fattiga enkor eller jung/fruT.'
icke kunna: sig med arbete försörja". Typograflska Föreningen EH.W:.c Lind-
, Timells- testamente (Mamsell U. Timell) ström m. fl. 1846) kr. 10,000. Särskild' sty~

kr;'1,5QO. Adolf Fredriks förs. fattigvårds- relse; sjuk- och begrafningshjalp .m.~:m.e
styrelse, till försarnl. flickskola, Tyska försami. fattig kassa; t kr. !'l,eoo.
,Timells testamente (Mamsell U. Timell Tyska församl. kyrkoråd. [,IL- ,';o'J

1831) .kr« 6,000. Direktionen öfver Nöd- Törneboms fond (Assessor eE::,'WÖl'nF
lJjelpskassan; räntan användes till 4 pen- bom 1831) kr. 3,000; Bemedlirrgs,~kol'illnis-
sicner il 75 kr., af hvilka tvänne skola till- sionen; för sängliggande å fabtighåsd e'l'o
delas "öfver'50 år gamla fattiga döttrar, den Törnebomska ronden (StämpeliiJästarelL
ena efter 'civil eller militär tJensteman och A~sess?rn E:. TömeboJ?- 183p' "k'd23~64.
den andra efter borgersman'l Stockholm." Direktionen ofver FabnksfattIgkassan: un-

Timmermans-Ordens Hospital (1796); Sär- derstöd till aflidna fabl'iksidkares,foclr1·a~.
,skild-uirektiolr; att med husrum, ved, ljus, briksarbetares fattiga barn under:'l,rn'ål'.

10 kr .. ii månaden, 12 kr. årligen till be- Törneboms testamente (Assessdril'~tochi
klädnad. samt tillfälliga obestämda bidrag Stämpelrnästaren E. Törnebom .183il}. kr.
förse fattiga.. . 3,000. Maria Magdalena .församl:;skoHåd.

f. d., T.obakshandels-societetens pensions- Törneboms testamente (Assess:Oi'nilsoch
kassa (f. d. Tobakshandels-societeten 1873) Stämpelmästaren E. 'I'örneborrr 18·310 b.
kr .. 11,000.. Bemedlingskommissionen; pen- 113,500. Direktionen öfver nödhjelpskas-
sioner till enkor och döttrar efter tobaks- sun ; pensioner till enkorvoch 'Qam\ efter
halldlare., ' civila tjensternän vid Stockholrns stads st!]

Torkens fond (Kapten J. B. von Torkon relses juridiska verk samt pensioner vtil.l
1813)'kr. 1,200. Kungsholms församl, fat' fabriksidkares enkor .och barn icl,!tmil1H~
tigvårdsstyrelse; till sjuka och sänglig- Törneboms testamente, (Assessornn-ooh
gaside itlofJi\:fattighuset." Stämpelmästaren E. 'I'örneboni 1831)~kr,

Tottles pensionsfond (Stockholms stads 106,500. Bemedlingskommissionen ;' 'räntalt
Brandförsäluingskontor 1847) kr. 46,585. är anslagen till pensioner, o. 75pkFP.åtteh,Ror
Stockholrns stads Brandförsäkringskontor; och barn efter medlemmar 'M Stockli. bor-
räntemedlsn användas till pensioner och gerskap (utom fabriksidkare, för hvilka'nyss
årliga understöd åt de på brandförsäkrings- omförmälde fond är afsedd),'h~mgemte<för
kofitorets stat uppförda tornväktares efter- särskilda af testator bcstämda.ändamål-uts
lemnade enkor och oförsörjda barn samt åt betalas 600 kr. årligen; dessutom.i ntgii
enkor.. och barn .efter ,personer, som vid särkiida anslag såsom tillOrtopedis;ka. hl.",
eldsvådor omkommit; äfvensom åt sådane, stitutet m. fl: c o'l.;j,!,·jSOÖa
som vid eldsvådor blifvit skadade. Törnemans och Wistrands'fond (åssessol'

-Toutånatestamente (Enkefru A. M.'I'outen J. A. Törneman och Profess'()rAnH"ifW;tJ
1'191~,kr. 556. Storkyrkoförsaml. kyrkoråd. strand '1864)' kr. \300:o11vlarirbl:för.samli'Ilgs
- Trolles pensionsfond (Ofverkommissarie fattigvårdsstyrelse. behöfvande «inom 'för?
C. J: Trolle 1875). kr.5,90(); Skeppsholms samlingen. '. -"'"'",tt!j .1 '1
förs: kyrkoråd; räntan utbetalas såsom un- Törners donation (Kornmlsaionslandttrräe
derstöd' till en i fattigdom stadd enka' efter taren J. G.Törner·18N) hA4j34B '.lllll.ekn.
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högskolans styrelse; stipendier och reseun- jungfrur, som uppnått 60>.år,·hälften" afci-
derstödat tekniska högskolans elever. ~ vila och' hälften ,af borgarestånde't." v' ,

Törnqvists donationsfond (Kamereraren't]-' Wadströms testamente'Cr.Bl U.r'Wailstrijm
Kammarkojlegium ;0. Törnqvist lS6'ly.~r. 1789) kr. 250. Storkyrkof6rsaml. ~rkorål:1.
27,384. Dir.', öfver Civilstatens pensions- ,.Wretterdahls. testamentsfohd l(BrostiIirlan
inr.; 'disponeras fÖF,Civilstatens> enskilda C. rE. CWretterdabl ~1'860) kr 30~rt Jakobs
enke- oene pupillf0I!:ds bebof; ge~oni 'nådig;; och .Johannis .f6rs~ fattigvå~dsStyr1;jl.se ;.rji-u-
bref 31/8 1866 bestamde att utgora grund- tan-utdelas' till nagon behöfvande.l fots.
fond. fÖT civilstatens kapital- loch' Iifförsäk- Vahiskogs stipendi'um ,(Enkefru" Ii. M.
ringsauetalt.. l' ,". , . ' .: Vahlskog 1818) kr .. 6,000. JakotrsochJoh'.

Törnqvists : fond (Kamereraren O. l1örn- förs, 'kyrkoråd; ; understöd till-ynglingar,
vist 1861) kr. 3,000. Förmyndarekammaren ; som egna sig' för-studier till inträde i pre-
premier åt"lärjungar; understöd'.at"fa'ttiga stadiga ståndet. < ,. • _"I ;" '
ynglingar, som visa 'särdeles 'håg för stil- Wahrendortfs fond (Enkefru 'Md. Wab-
dier vid Katarina lägre_elementarläroVl!rk. rendorff) kr. 1;500:- Nikolai församl:s kyrko-

'Törnqvists fond (Kamreraren C. Turn-. fattigkassa. ' 1, d ,
qvist 1866) kr. 14,000Jt Katarina församl.] Wallinska fonden '(E.kebiskopinnan A. M.
fattigvårdsstj relse ;' 250. ,kr. 'utdelas tilllWaUin 18417)kr. 4,043':'Dir.:Öfvel' Sthms stads
fattigh.ushjonen hvarje 'år' ,171t~, (testators nndervisningsverk; stdpendier åt studerande.
dödsdag); återstoden användes -till förbätt- Wallmarkska donationeri (0fverdirektöre.n
rande af hjonens kost. _I ••,; Il!' l: ,(I L. J. Wallmark. 1847)"kr. 46,3.10: Veten-
, Ugglas'Tond (Ercell. grefve G. af Ugglas skapsakademien ;~räntan sldtl'hanviiudaeHill
1855) kr. 2,000. Klara fattigvårdsstyrelse; prisbelöningar för rön' och uppfinnin-gar,
till styrelsens godtflnrrande> (!lO," SOlD akademien finner 'befordra vetenskaper-

Undens fond (Handlanden A. E. Undån nas och näriugarrras framsteg "Samt till un-
1837) kr. 2,700.1 Adolf Fredriks församl. derstöd för undersökningar och resor, som
fattigvårdsstyrelse : till. så många nödstilide .akademien anser leda' tilJ nämda mål.
af ofrälse stånd, som af rantan kunna er- Wallmarkska fonden (Or.verdirelrtören L.
hålla 50 kr. . . '. ",!J. Wallmark 18117)' kr. 16,Q,9!kb S:venska

Underofficerarnes o Vid 1 Svea'> Art~.reg:s slöjdföreningens styrelse ;'l111derstödtilryng-
pensionskassa (Underoffieerskåren, vid,STeIl Iingar, 'som gifva hopp' om sig att hlifva
art.-regrte 1875) kr;' 7,5401' rDir. for Svea skicklige näringsidkare, samt belöningar
art.-reg, I pensionskassa; pensionering af för mppflnningar och fÖllbättringar i närin-
underofficerare vid regementet;, utgår ej gal' och slöjder. . I -" , ,'-
förr än 4 pensioner Ii. 250 kr. "Kunna1pfi en: WarodelIs pensionsfond (Handlanden L.
gång utdelas. ". - J. W arodell 1863). Bemedlingskommissio-

Wadstena Krigsmannahuskassa.Kungl. nen; 2/5 af Bergstrahlska husets .hyror ut-
Arme-förvaltningens civila departement; betalas som pensioner till borgare, deras
kassans inkomster bestå -åf ett statsanslag, enkor: och barn;" 12;062 utbetalades 1880
å 242,485 kr. ::i8 öre 'samt räntor åutlånta till 159' personer. ",' .
medel. Af denna kassas äldre inkomster Wafodells' pensionsfond, (Handlanden L.
öfverlernnas 8/5 till Armens Pensionskassa, J. WarodeU '1863) Jrr.f2,000. Sällska'Pet
och af de återstående % -sarrit 'a"f de s. k. P. B.; till fattiga enkor och barn.
nyare afgifterna och räntsmedlen utgår 'Vega-fonden (samlad på föranstaltande
underhåll' till gemenskapen vid' så väl in- af' svenska sällskapet. för. antropologi och
delta som värfvade regementen.' ". geografi, genom allmän subskription inom

Wadstena Krigsmanshuskassa' (Konung 'Sverige, till minne. af Vega's kringsegling
Gustaf II Adolf) kr. 4,36'1,487.1,Kgl. Arme- af Asiens helakl1ststräcka under A· E.
förvaltningen; understöd 'åt'orkeslösa sol- Nordenskiölds cledning, 1880)' kr. 34,723.
dater; år' 1880 utdelades. 287;48~.~rAill Vetenskapsa~ade~ie~; fo~de":s ändamål är
11,922 personer; , " " : att·, verka for. främjande och uppmuntran

Wadströmsfond (JungfruWads1:rom.1791) af geografisk forskning; dels under namn
kr, 250. c Klara. fors; k;)''rkoråd;.-ät fattiga, af Vegastipendiet, understöd för. företa-
jultiden. l _ ,,' J' ,'t_ ' ' gande af forskningsresor iu mindre kända

'Wadströms foild kr. 300. Ladugårdslands trakter; delge medel för utdelande af en
församl; kyrkoråd; till julgåfvor åt .fattiga medalj i guld, benämnd Vega-medaljen, åt
fruntimmer. _ '. . ;.', .personer, som på' ett utmärkt sätt främjat

Wadströms fond (Jungfrun U;Wadström den- geografiska forskningen; såväl stipen-
1789)' 'kr.r 10,00JJ••'Stoekholms Förmyndare- diet som medaljen utdelas af Svenska Säll-
kammare; pensioner tilldelas' "10 gamla, skapet för åntropologi och geografi.
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1/l9,590. Särskild direktion; beredande af Hofstatens Gratialkassa; af räntan utgå.
bostad och 'delvis föda åt aktningsvärda tre pensioner il 120 kr., som tilldelas fat-
fruntimmer af ståndspersoaaklassenj insätt- tiga enkor eller döttrar efter vid Kgb-hof-
ningen. eger äfven 102,364 kr.' mot lifränta. vet -anstäldepersoner., , -

Vänskapsbröderna "W .. ~." .(flere perso- Åleniska fonden (Kyrkoherden J.H. Åle~
n~r 1827) kr. 4~,1l0.. Särskild styre~~e; nius 1822) kr. 96,070. Direkt. öfv. Sthms
~Juk- och begrafningshjelp s~mt understod; stads underv isningsverk , till pensionsfyll-
ar ~~80 utd~lades 3,999 kr. fill 93 personer. i1ad"åt afskedade lärare. . . ,
. Vanskapsforb.~nd~t (flere pers0!1er 1865) . ,Å~gfartygsbefälhafvare.sällskapet (1857).
kr. 41,023. Särskild styrelse; sjuk- och S" kild t l td l' f '
begrafnin. gshjelp samt understöd' år 1880. a!:s I s yre se; u e mng a ,penslOner.
utdelades 9,429 kr. till 163 perso~er. . Obergs _fond (~amsell Ch: Oberg 187.~)

Yhlens legat (A. C. von Yhlen) kr. 125, ~r. 5,Ol?O. Klara fors. kyrkorad; understod
Pastor i Tyska församlingen; för fattiga. at .fattlga. ..

Zettersten P:s testamente (Kryddkramh. Ödmans testamente (Fru Hedv. Odman
E. Zettersten P:ns 1836) kr. 15.000. Direk- 1791) kr. 3,181. J;)irek!ionen ~fver Bor-
tionen öfver Borgerskapets Enkehus.' Af gerskapets Enkehus; rantan tilldelas 8
räntan tillfaller 11. _Enkehuset oeh de öf. borgareenkor.
riga 3/. utgå såsom pensioner il. 75 kr. åt .. Öfverströms fond (Kyrkoherden F. W.
välfrejdade fattiga enkor eller ogifta dött- Ofverström 1865)" kr. 20,238. Katarina förs.
rar efter borgare; för närvarande är pen- kyrkoråd, pensioner och lifräntor,
sionäremns antal 10. _ " Ohmans fond (Enkan H. Ohman 1791)

Zetterstens fond (Garfvaren J. H. Zetter- kr; 800. Maria förs. kyrkoråd; stipendier
sten 1836) kr. 750. Katarina förs. fattig- åt södra latinläroverket till obestämdt antal.
vårdsstyrelse; julkost åt fattighushjonen. Östbergs fond (Ofvervägaren F. J. Ost-

Zetterstens testamente (Garfvaren J. H. berg 1813) kr .. 400. Katarina förs. fattig-
Zettersten 1790) ·kr." 50. Storkyrkoförs. vårdsstyrelse; -pension åt en qvinna bland
kyrkoråd. . pa]lues honteux. '

Ziervogels donation (Justitie-rådet C... Östergrens fond, (Hamnfogdell; L ... E.
Ziervo!;?el 1824) kr. 7,500. Jakobs och Joh~ Ost~rg~en 1852) kr .. 50~. .Kata.nl!a ~ors.
kyrkoråd: understöd till ogifta döttrar eller !attI~va~dsstyrels~; forI!lagUl!1-gVId jultiden
enkor- efter embetsmän. " at ..sängliggande sjuka a fattighuset,

Ao B F Ä 'bOt b f"lh f f'" Ostergrens fond (Hamnfogden L. E.
o • • ., ~g a s e a a var~· orenmgen Östergren 1852) kr 500. Maria församl.

(Angslupsbefalhafvarne J. F. Soderman och t' o d l' l' . ikh l
C. J'

l
Gill~ekrg 1877) k.r. 4,5.00. Särskild ~~;:~::te;d:Y}:nä.;· utde nmg l h et mer

~tyre ..se; sju -', begrafningshjelp och un- Östermans fond (Enkefrn U. Ö~terman
(ie~stod, . . .' .. 1779) kr. 9,036; Maria församl, kyrkoråd;

Aker~lads donatronsfond (Spegelfabnko- räntan fördelas emellan 4 fattiga o. viil-
ren J. Ake~bl~d 1777) kr. 8~1. !akobs och frejdade enkor,tvänne af civil- samt tvänne·roh.J. fat!Igvard.sstyrel~e; tiil Jul och ny- af borgareståndet, hvilka ej från annat håll
årsgåfvor at fattighushjonen. ega pension eller understöd, gällande pen-
o Äkerströms testamente (Enkefru H. J. sionerna för lifstiden. '
Åkerström) kr. 7,415. Direktionen' öfver . '

--~-'-

Brand- och Ufförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.


	19 Fromma stiftelser
	ö



