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:Öfv. Stockh. stads undervisningsverk: till blad 1832 och 1834)' kr. 3,000. Direktion.'
lifräntor, sedan stipendier.. öfver Nödhjelpskassan; 2:ne pensioner å 7&

Höpfners legat (Nikolaus Höpfner 1696) kr. utdelas årligen.
Pastor i Tyska förs.; för fattiga; donationen KareJls fond (Kyrkoherden P. Karells
'består af egend. n:o 11 St. Nygatan, hvars enka Ch. M. Hedendahl 1849) kr. 9,923.
afkastning f. n. är 3,200 kr. Kyrkoherdarne i Jakob och Klara; under-

Invalidhusfonden (Kungl. Maj:t och rikets stöd åt aflidna prestmäns i fattigdom va-
ständer) kr. 1,925,657. Armeförvaltningen rande barn.
pension och gratifikation åt militära per- Karolinska Institutets reservfond (Drr A.
-soner; år 1880 utdelades 76,337 kr. 50 öre F. Regnell 1883) kr. 20,000. Karolinska
till 771 personer. Institutet; räntan skall användas till be-

Isbergs pensionsfond (Presidenten i Svea främjande af den medicinska forskningen
Hofrätt C. E. Isberg 1856) kr.41,738. Dir. och dess tillgodogörande så väl för under-
öfver civilstatens pensionsinrättning; pen- visningen som för literaturen.
sioner åt enkor eller oförsörjda döttrar, Katarina församlings donation (1814).
samt till uppfostringshjelp åt söner efter Katarina församl. kyrkoråd; böcker åt fat-
'ledamöter af högsta domstolen eller Svea tiga skolbarn.
hofrätt. KeJlners testamente (Fru D. Kellner 1747)

Israelitiska fruntimmersförening. i Stock- kr. 571. Tyska församl. föreståndare; till
holm, kr. 8,871. Särskild styrelse; sjuk- o. fattiga barn.
begrafningshjelp inom Israelitisk församl, Kihlströms testamentsfond (Slagtaren J

Israelitiska ynglingaföreningen (1819). G. Kihlström 1830 och 1834) kr. 3,537
Särskild styrelse; att understödja till Stock- Jakobs och Joh. Fattigvårdsstyrelse; räntan
holms kommun hörande personer af mosaisk utdelas årligen på stiftarens dödsdag den
trosbekännelse, hvilka egna sig åt veten- 12 December till församl. fattighushjon.
'skapliga studier, åt slöjd eller handtverk; att Kinmansons fond (Kammarrättsrådet C.
bereda utväg för medellösa judiska barn L. Kinmanson 1874) kr. 30,424. Akad. för
till erhållande af religions- och elementar- de fria konst.: stipendier till målare och
undervisning m. m. bildhuggare lifränta 800 kr.; understöd till

Jacobiska testamentsfonden (Veterinär- konstnärer få ej utgå, förr än summan
Iäkaren L. Jacobi 1869) kr. 12,959. Direkt. uppgått till 30,000 kr.
öfver Veterinärinstitutet genom dess före- Kirkrings legat, kr. 250. Pastorn i tyska
ståndare; resestipendium åt en ung veteri- församlingen; för fattiga.
närläkare. Kirurgiska stipendiefonden (Donation af

Jacobsons testamente (Rådman C. Jacob- okänd, pseudonymen "Amicus" genom Prof.
'son 1644) kr. 1,080: 50. Förmyndarekam- C. J. Rossander 1875) kr. 10,291. Karolin-
maren; en pension å kr. 54: 37 utgår till ska institutets lärarekollegium; stipendier
en studerande yngling. åt en eller två unge män, som vid institu-

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

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

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

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

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

'Jungblads testamente (Prosten B. Jung- hjelpskassan.

Brand- och L.ifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 DI'ottninggatan.

SMFVBE
Textruta
Denna text är ocr-tolkad. Detinnebär att du kan söka i dokumentet.Stavfel och liknande som försämrar sökningen förekommer. Texten du ser är alltid likadan som i boken den kommer från.



616 Fromma stiftelser, stipendiefonder, pensionsanstalter,
Kniggeska fonden (Enkefru Knigge Anna rade medel; Medaljfonden, stiftad af konung

Maria von Balthasar 1822) kl'. 25,000. Di- Karl XIV Johan). Särskild direktion; pen-
rektionen öfver Drottninghuset; räntan för- sioner utgå till i fattigdolfl stadda enkor-

'delas i 10 pensioner il 142 kr. 50 öre till och oförsörjda barn efter befäl, under-
"i verklig nöd stadda ogifta fruntimmer befäl och civile tjenstemän vid armeon
eller enkor af medelklassen", med vilkor och flottan.
att de äro "kända att vara af obefläckad Konungens Militär-Hospitalsfond. Sär-
vandel", med företrädesrätt för ogifta sö- skild direktion; från nämde fond utgå pen-
kande af nämnda egenskaper. sicner till sammanlagdt belopp af 9,000 kr.

Kniperska pensionsinrättningen (Enkefru till i fattigdom stadda enkor och oför-
C. Kniper f. Wittfoth 1780) kr. 98,685, sörjda barn efter befäl, underbefäl och ci-
särskild direktion; understöd åt fattiga och vile tjenstemän vid armeen och flottan.
ålderstigna ogifta fruntimmer, företrädesvis Kgl. Göta Hofrätts pensionsfond (Kgl,
dem af borgerligt stånd; å.r 1880 utdelades Maj:t och Göta Hofrätt 1831) kr. 10,494.
4,750 kr. till 99 personer. Direkt. öfver civilstatens pensionsinr.: pen-

f. d. KolerafQnden, kr. 802. Klara förs. sioner åt i fattigdom efterlemnade enkor-
fattigvårdsstyrelse; till styrelsens godtfin- och barn efter embets- och tjenstemän inom
nande, Göta Hofrätt; pröfningsrätt tillkommer

s. k. Kolerafonden (1834) kr. 3,000. Maria Kungl. Maj:t.
förs. fattigvårdsstyrelse; för barn, hvilkas Kgl. Hofstatens Gratialkassa. Särskild
föräldrar aflidit i koleran. direktion.

KOlerafond 1853 års (flere stiftare 1853) Kgl. Lifgardets till häst Pensionskassa
kr. 3,000. Maria förs. kyrkoråd; till barn, kr. 56,731. Särskild direktion.
hvilkas föräldrar dött i kolera, eller numera Kgl. Svea Lifgardes Fattigkassa. Sär-
åt fattiga. skild direktion.

Kollektmedelskassan för fattiga nattvards- Konstförvandtskapets kassa (flera perso-
barn (insamlade af förs. genom kollekter) ner 1754 och 1840) kl'. 67,000. Särskild
kr. 3,251. Storkyrkoförsamlingens kyrko- styrelse; understöd åt arbetare vid bok-
råd; beklädnad åt fattiga nattvardsbarn. tryckeri och stilgjuteri samt deras enkor

Konung Carl Johans donation (1815) kr. och hustrur.
7,500. Direktionen öfver nödhjelpskassan: Krafftiska skolan (Hofinstrumentmakaren
räntan utgår med pensioner a minst 30 kr. M. P. Krafft 1807) kr. 62,156. Storkyrko-
för år åt behöfvande, som genom en bättre förs. skolråd; fri undervisning till fattiga
uppfostran blifvit urståndsatte att sig med borgarebarn.
gröfre arbete försörja eller att i fattighus Kreijs testamente (Assessor F. Kreij 1827)-
kunna intagas. kr. 2,362. Storkyrkoförs:s kyrkoråd; räntan

Konung Oskar t:s minne (Enkedrottning tilldelas 2 utfattiga sängliggande försam-
Josephina 1877) kr. 663,435. Särskild st y- lingsmedlemmar,
relse; asyl för obemedlade ogifta fruntim- Kronprins. Joseflnas Pensionsinrättning
mer af ståndsklassen öfver 50 år gamla. vid Konunqens 2:a Lifgarde (stiftad 1823

Konungens enskilda f~md (1817) kr. 7,500 af officerskaren till hågkomst af Kronprin-
(årligt anslag), Dir. öfver armeens pensions- sens förmälning) kr. 110,000. Särskild di-
kassa; pensioner åt enkor och barn efter rektion; pensionering åt underofficerare och
aflidna militärpersoner; pensionärerna utses manskap inom regementet.
af H. M. Konungen. Kronprinsessan Lovisas Vårdsanstalt fö ••

Konungens Hospital (Stöckholms stads sjuka barn (Med. D:r P. Elmstedt m. fl.
borgerskap och magistrat 1796) kr. 305,000. 1854) kr. 695,729. Särskild direktion; vård
Särskild direktion; pensioner. åt afskedadt af fattiga sjuka barn; årligen vårdade om-
manskap vid armeen: a) efter vissa års tjenst kring 350 barn; vid polikliniken omkring
eller de, som blifvit skadade; b)andrafatti~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.
kr. till 474 personer. Krutmeijers fond (Kanslirådinnan B.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.
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Kuhlauska arfvingarnes stipendiefond Särskild styrelse med kyrkoherden i Jakob

(Hedvig och A. Kuhlau samt Evelina Fa- såsom ordförande; dels bespisning under
lenius f. Kuhlau 1866) kr. 1,000. Musika- julhelgen afinom Jakobs och Johannis förs •.
liska Akademien för violin spelning. boende fattiga, dels till beklädnad af fat-

Kuhlaus stipendiefond (Grosshandlaren C. tiga skolbarn, dels slutligen till kontant
L. Kuhlau 1860); kr. 1,000. Musikaliska understöd till sådana behöfvande, som icke
akademien; för pianospelning. äro i någon välgörenhetsinrättning intagna.

Kumlings fond (Mamsell G. Ch. Kumling) Letterstedts fond (Generalkonsul J. Let-
kr. 1,500; Storkyrkoförsaml. fattigvårds- terstedt 1860) kr. 18,000. Vetenskaps-aka-
styrelse. demien; räntan anslås till ett pris for ut-

Kg!. Hofkapellets pensionsinrättning (H. märkte författare och vigtiga upptäckter.
M. Konungen genom nåd. bref 1816) kr. Letterstedts fond (Generalkonsul J. Let-
307,478.. Särskild direktion; pensioner till terstedt 1860) kr. 18,000. Vetenskaps-åka-
hofkapellister, deras enkor och barn. demien; af räntan utgå 400 kr. årligen

Kg!. Hofstatens gratialkassa (Hofpredi- för öfversättningar på svenska språket af
kanterne J. G. Flodin och C. W. Strang något förträffligt utländskt arbete inom
1788) kr. 67,740. Särskild direktion; må- literaturens, industriens eller vetenskapens
nadtli~a understöd till vid dödsfallet i hof- område, eller af någon särdeles utmärkt
vets tjenst varande betjentes enkor och barn undervisningsbok for ungdom; åtastående
under 18 års ålder; årlig gåfva af Konungen räntebeloppet tillägges kapitalet, tilldess
525 kr., kollekt i slottskapellet cirka 400 kr. det uppnått 50,000 kr., då den således upp-

Kgl. Teaterns arbetares och betjentes nådda fonden skall benämnas "Letterstedt-
l2juk- och begrafningskassa (friherre F. ska slägt-stipendiet".
Akerhielm 1823) kr. 72,008. Kgl. Teaterns Letterstedts fond (Generalkonsul J. Let-
direktör och kamererare; sjuk- och begraf- terstedt 1860) kr. 9,000. Vetenskaps-akade-
ningshjelp och understöd åt kgl. teaterns mien; räntan utgår i och för särskildt
arbetare och betjente. maktpåliggande vetenskapliga undersöknin-

Kgl. Teaterns pensionskassa kr. 510,519. gal' samt äfven till andra ändamål, bero-
Särskild direktion; pensioner., ende detta på vetenskaps-akademien.

Körners fond (Landtbrukaren J. G. Körner Letterstedts fond (Generalkonsnl J. Let-
1860) kr. 3,000. Maria Magdalena försam- terstedt 1860) kr. 18,000. Vetenskaps-aka-
ling; räntan utdelas åt 6 fattiga blinda demi en ; till inrättande å Serafimerlasarettet
eller, om sådana ej finnas, behöfvande bor- af sängar för nödlidande sjuka resande, före-
gare eller deras enkor. trädesvis från främmande land. .

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

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

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

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

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

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

Lejas välgörenhetsstiftelse för 'Jako bs och konsul J. Letterstedt 1860) kr. 90,000. Ve-
Johannis församl. fattige (Kejserlig hof- tenskaps-akademien; stipendium åt någon
optikus Benjamin Leja 1864) kr. 20,000. svensk man med goda moraliska egen-
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618 Fromma stiftelser, stipendiifonder, pensionsanstalter,
skaper och utmärkta insigter i en eller Lifgardets till häst pensionskassa (gåfvor
flera vetenskaper, för att sätta honom i och tillskott af officerare 1851) kr. 69,750.
tillfälle att, till förkoftan af sina insigter, Särskild direktion; pension till afskedadt
företaga resor i främmande länder; stipen- befäl och manskap,
diat må tillhöra hvilken samhällsklass som Liljebergs fond (Målaremästaren G. E.
helst, men får icke vara yngre än 25 och Liljeberg 1887) kr. 50,000. Räntan använ-
icke äldre än 40 år. des till utdelning bland gifta och ogifta

Lettströms fond (Fattigläkaren G. A. qvinnor inom Jakobs och Johannis försam-
Lettström 1843) kr. 3,000. Katarina förs. Iingar, dock ej i mindre belopp än 25 kr.
fattigvårdsstyrelse; ökad kost åt fattighus- Lilla Johns premium (Anonym 1877) kr.
hjonen. 600. Vederbörande läroverkskollegium ; pre-

Levins donation (vice Presidenten C. A. mi er åt en eller två obemedlade flitige och
Levin jemte arfvingar 1849) kr. 5,048. Di- ordentlige gossar i någon afklasserna 2-5.
rektionen öfver nödhjelpskassan; af ränte- Jenny Linds stipendiefond (Fru Jenny
medlen utgå 3:ne pensioner Il75 kr., och ega Lind-Goldschmidt 1876) kr. 50,854. Akad.
testators slägtingar dertill företrädesrätt. f. d. f. konsterna; resestipendium; understöd

Levins fond (Fabrikören J. P. Levin och får ej utgå förr än årliga räntan uppgått
hans hustru 1856) kr. 1,500. Maria förs. till 3,000 kr.
skolråd; till beklädnad åt. sådana fattiga Jenny Linds stipendiefond (fru Jenny
barn, som i brist deraf ej kunna bevista Lind-Goldschmidt 1876) kr. 50,793. Mnsi-
skolan. kali ska Akademien; blifvande resestipsn-

Levins stipendiefond (Grosshandl, John dium; räntan lagd till kapitalet.
Levin 1872) kr. 10,000. Mosaiskatförsaml, Lindbergs fond (Trädgårdsmästareenkan
föreståndare; f. n. lifstidsränta; sedan så- Lindberg 1859) kr. 200. Adolf Fredriks
som stipendium åt någon fattig studerande förs. kyrkoråd; till kläder åt fattiga barn
yngling, tillhörande mosaiska församI. inom församlingen. .

Lieberdts fond (Sejiareåldermannen J. F. Lindbladska stipendiefonden kr. 780. Sti-
Lieberdt 1832) kr. 2,587. Styrelsen öfver pendier åt skolungdom. .
Sabbatsbergs fattighusinrättning;räntan ut- Undblads testamentsfond (Lifmedikus C.
delas åt å sjukhuset intagna personer af A. Lindblad 1822) kr. 2,025. Kungsholms
tysk nationalitet. förs. kyrkoråd; till enkor efter ståndsper-

Lieberdts fond (Sejiareåldermannen J. F. soner eller borgare; företrädesvis åt släg-
Lieberdt och hans hustru A. S. Weber 1832) tingar.
kr. 4,575. Adolf Fredriks förs. fattigvårds- Lindbomska belöningen (Bergmästaren G.
styrelse; till på fattighus intagna, hälften A. Lindbom 1814) kr. 4,136. Vetenskaps-
23 Juni, hälften 24 Dec. akademien; räntan användes årligen till 1

Lieberdts fond (Sejiareåldermannen J. F. Il 2 guldmedaljer, som tilldelas den, utom
Lieberdt och hans hustru A. S. Weber 1832) eller inom akademien, som ingifver någon
kr. 4,925. Direktionen öfver Drottninghu- afhandling med nya och vigtiga upptäckter
set; till gåfvor vid midsommar och jul åt uti kemiska eller fysiska vetenskaperna.
de på Drottninghuset intagna personer. Lindgrens donation (Emil Ch. Lindgren

Lieberdts fond (Sejiareåldermannen J. F. 1866) kr. 1,000. Skolrådet i Jakobs och
Lieberdt och hans hustru A. S. Weber 1832) J ohannis församI.; till 6 st. af folkskolans
kr. 4,515. Direktionen öfver borgerskapets flickor vid julen.
enkhus; handpenningar åt å enkhuset in- Lindgrens fond (Direktör Lindgren 1802)
tagna hjon. kr. 300. Klara förs amI. fattigvårdsstyrelse;

Lieberdts fond (Sejiareåldermannen J. F. gåfva till enka med flesta barn.
Lieberdt och hans hustru A. S. Weber 1832) Lindgrens fond (Direktör Lindgren 1802)
kr. 5,028. Klara förs. fattigvårdsstyrelse; kr. 500. Klara församI. fattigvårdsstyrelse;
"/. af räntan till fattighjonen, 1/. till ka- gåfva till fattighjonen.
pitalet. Lindgrens fond kr. 500. Klara förs. fattig-

Lieberdts fond (Sejiareåldermannen J. F. vårdsstyr. ; till middagsmåltid åt styrelsen.
Lieberdt och hans hustru A. S. Weber 1832) Lindgrenska Trasskolan (Skolläraren J.
kr. 1,500. Tyska församI. föreståndare; till O. Lindgren 1870) kr. 50,000. Särskild
Tyska skolan. styrelse; att uppfostra vanartiga gossar om

Lieberdtska fonden (Sejiareåldermannen 8 Il 16 år tillhörande Stockholms samhälle.
J. F. Lieberdt och hans hustru A. S. Weber Lindstens stipendiefond (subskribenter
1832) kr. 2,250. Coldinuorden; understöd 1879) kr. 1,050. Ladugårdslands förs. kyrko-
åt son af medellös Coldinuordensbroder eller råd; Jill understöd åt l eller 2:ne lärjungar
annan medellös. vid Ostermalms allm, läroverk.
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lindströms stipendiefond (Grosshandlaren lundgrens, Egron, prismedel (uppkomna

E. E. Lindström 1864) kr. 1,500. Musiks- genom inkomsten för utställning af Egron
liska Akademien; för violin- och violoncell- Lundgrens arbeten 1876) kr. 2,500. Akad.
spelning. f. d. f. konst.; guldmedalj åt aqvarellmålare.

Lj~ngbergs stipendiefond (Fältläkar~n N. Lunns testamente (Perukmakaredotternr I:Jungber~ 1866) kr ..36,034. Karolinska B. M. Lunn 1840) kr. 1,840. Bemedlings-
l~stItutets lärarekollegium: resestIpendIUm kommission; pension åt 2:ne fattiga och 40-
for Med. Doktorer. åriga borgaredöttrar. .

ljungcrantzska testamentsfonden(Tobaks- ..' .handlaren P. Ljungcrantz 1875) kr. 79,228. lykttandarnes sjuk- och begra!R1n~skassa
All

" B h . ättni . l" . "(Delegarne 1868) kr. 4,489. Särskild st y-
manna arn '!-smra m~ge~; m osmng a relse; sjuk- och begrafningsh' elp; årligt

barnhuset af fattiga barn tIllhorande Stock- b' dra f'" n gasbolaget 500 k J b
holms kommun. l ..g ra.. . c r.. .

ljungcrantz testamente (Tobakshandlaren lak~re-nodhJelpsfonden (AtskIllIga sve~-
P. Ljungcrantz 1873) kr. 4,000. Betned- ske l.~kare 1855) kr. ~.1,2"66.. Svenska La-
lingskommissionen; pensioner åt minut- karesalls~~pet; understod at l behofvarande
handlareenkor och deras döttrar. svenske läkare, deras enkor och barn; fon-

ljunglöfs fond (Tobaksfabrikören J. F. d!Jn ~Pll~o~ gell:?m upplösni~g af en .pe~-
Ljunglöf) kr. 1,500. Adolf Fredriks förs. slOn~mrattmng for ~vens~a la:kare, hvar~Id
fattigvårdsstyrelse . till fattiga skolbarns af nagon delegare forbehall gjordes om for-
beklädnad.' månsrätt för deras efterlefvande.

ljungmans, Carl, minne (f. d. läsbarn till längmans donationsfond (Bruksegaren E.
kyrkoh:d 1886) kr. 1,700. J. Längman 1859) kr. 1,064,003. Statskon-

lohes legat (1758) kr. 1,500. Pastor i toret; allmännyttiga ändamål; får ännu icke
Tyska församl.; för fattiga. vidröras.

lohes testamente (A. Lohe 1759) kr. 1,000. lärarnes vid elementarJäroverken enke-
Tyska församI. föreståndare; till Tyska och pupillkassa (Kgl. RegI. 11 Okt. 1878)
skolan. kr. 1,467,979. Särskild direktion; pensione-

lundaJs testamente (Mamsell C. J. Lun- rande af enkor och barn efter lärare vid
dal 1824) kr. 1,500. Direktionen öfver de allmänna elementarläroverken, folkskole-
nödhjelpskassan; pensioner åt 2 enkor eller lärare- och folkskolelärarinneseminarierna,
oförsörjda döttrar efter aflidna preater i högre lärarinneseminariet, tekniska elemen-
Stockholm. tarskolorna, Chalmersska slöjdskolan i Gö-

lundbergska fonden (Kyrkoherden J. G. teborg samt vissa pedago~ier; skyldighet
Lundberg 1878) kr. 4,119. Dir. öfver Sthms att vitra delegare i kassan aligger hvar och
stads undervisningsverk; till stipendier. en, som efter reglementets utfärdande blif-

lundberg ska stipendiefonden (Kyrkoher- vit rektor eller ord. ämnes- eller öfnings-
den J. G. Lundberg 1878) kr. 2,000. Ja- lärare vid de allm, läroverken och semi-
kobs allmänna läroverks rektor och koll.; narierna samt föreståndare eller lektor vid
understöd åt medellösa lärjungar. de tekniska läroverken.

Vincent och lovisa lundbergs fond (Lif- löwens fond (Presid. Frih. J. von Löwen
medikus Vincent Lundberg 1886) kr. 30,000. 1774) kr. 3,333. Klara förs. kyrkoråd; rän-
Svenska IJäkaresällskapet; årliga räntan an- tan fördelas, ena hälften mellan 12 och an-
vändes till pensioner il, 300 kr. åt medel- dra hälften mellan 20 inom församlingen
lösa enkor och oförsörjda barn efter legiti- boende fattige.
merade svenska läkare. Malmqvistska barnuppfostringsanstalten

lundblads donation (C. Christina Lund- i Stockholm (Klockaren J. P. Malmqvist
blad 1865) kr. 1,000. Jakobs och Johannis och hans hustru 1861) kr. 40,559. Särskild
kyrkoråd; understöd till 2:ne nattvards- styrelse; att lemna fattiga och värnlösa
barn, en gosse och en flicka. flickebarn undervisning, vård och uppfo-

lundblads fond (Hofslagaren J. Lundblad stran i öfrigt; för de flesta å anstalten
1843) kr. 343. Klara förs. fattigvårdssty- vårdade barn erlägges årligen en afgift,
relse; gåfva till familj med barn. i medeltal utgörande 156: 69 för hvarje

lundgrens fond (Kammarjunkaren C. von betalande.
Köhler och-hans hustru 1857 och 1867) kr. P. H. Malmstens fond (Prof. P. H. Malm-
7,500. Adolf Fredriks förs. fattigvårds- sten 1876) kr. 5,053. Karolinska inst. lä-
styrelse; fyra pensioner åt fattiga enkor. ej rarekolI. ; stipendier åt vid institutet ny-
under 60 år, företrädesvis åt dem, hvilkas blifne med. licentiater.
män tillhört tjenstemannaklassen, sedan Manns testamentsfond (Grosshandl, A. F.
pensionären dött. Mann 1865) kr. 20,000. Mosaiska färsaml.
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föreståndare; räntan t. v. till en bestämd kyrkoråd; afkastningen disponeras af förs.
person; sedan disponeras denafförsamlingen. pastor för tillfälliga understöd.

Maria församling o(besparade medel, upp- Minut~andelsföreningens pensionska~.sa
komna genom behallning af räntor 1867 (flera minuthandlare 1874) kr. 120,385. Sar-
och 1868) kr. 1,650. Maria förs. fattig- skild styrelse; pensioner och understöd.
vårdsstyrelse. . Murbecks uppfostringsinrättning för fat-

Marii testamente (Enkefru A. Marius, f. tiga flickor (Prestm~nn~n ~er ~urbeck
. Koopman 1846 och 1848) kr. 74,196. För- 1747). kr. ~04,570. Särskild dI~ektIOI!; att
myndarekammaren; pensioner å. 75 kr. åt tIll tJenarm.nor uppfostra fattiga flickor,
behöfvande ogifta fruntimmer inom Sthm ~a~t utd~l~II!g af pensioner: styrelse~ ger
hvilka uppnått 50 års ålder. ' ~rhga fl'l~Ilhga bidrag, men delaktighet

. ar deraf ej beroende .
. Markimska fonden (E!1ke.~ru C. E. Mark- Musikpersonalens enskilda kassa (Musik-

Im 1851). kr. 4,921. DIr. o~veroSvea art.- personalen vid Svea art.-reg:te 1875) kr.
reg. pensIOns.~assa; understod at officers- 6,100. Direkt. för Svea art.-reg. pensions-
enkor e.ll~r ~ott~ar. • .. . kassa; begrafningshjelp tilldeleg;,arnessterb-

Maskmlstf~renmgen, särskild styrelse; hus samt tillfälligt understöd at delegare,
k~ssabehållll1ng kr. 23,530; förutom nöd- som från regementet afgår.
hjelpskassa kr. 14,463. Mullers testamente (Kommerserådet J. C.

Mazers fond (Grosshandlanden J. Mazer Muller 1832) kr. 7,500. Tyska församl, före-
1846) kr. 6,000. Musikaliska Akademien; ståndare; till fattiga.
till uppehållande af ~tt qvartettsällskap. Möllers fond (Kamereraren J.' Möller

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

Meijerbergs fond (Folkskoleinspektören 1831) kr. 520. Kungsholms förs. fattig-e. J. Meijerberg 1875) kr. 100. Adolf Pre- vårdsstyrelse, till fattighushjonen.
driks förs. skolråd; till församlingens ar- Möllers fond (Brukspatronen S. Möller)
betsskola för gossar. kr. 1,308. Kungsholms förs. fattigvårdssty-

Metzgers testamente (Grosshandlaren F. relse; till fattiga barns uppfostran och vård.
Metzger 1850) kr. 3,500. Storkyrkoförs. Möllers stipendiefond (Kamereraren J.
kyrkoråd; afkastningen disponeras af förs, Möller 1798) kr. 2,200. Förmyndarekam-
pastor för tillfälliga understöd. maren; till 2:ne studerande vid Upsala

Meuniers fond (Mams. S. M. Mennies 1840) universitet.
kr. 3,000. Klara förs:s fattigvårdsstyrelse; Möllersvärds fond (Generalmajoren C. H.
pensioner åt 2:ne fattiga gummor. Möllersvärd 1871) kr. 3,715. Svea gardes

Meyerssons pensionsfond (Grosshandlaren regementskassas direktion; understöd åt
Lesser Meyersson 1860) kr. 22,945. Mos. gardister, som ej äro pensionsberättigade
förs. föreståndare; pensioner åt lärare, lä- från drottningens hospital.
rarinnor m. fl., anstålds hos mosaiska förs., Möllersvärds fond (Genom sammanskott
samt deras enkor och barn. till minne af Generalmajor C. H. Möller-
. Michaelssons donation (Konsul G. Micha- svärd 1862) kr. 2,722. Direktionen öfver
eIsson 1865) kr. 20,000. Mosaiska församl. Drottningens Hospital.
föresbåndare , räntan användes efter före- Mörners fond (Fröken Ulrika Mörner
ståndames bästa öfvertygelse. 1810) kr. 1,500. Klara församl. kyrkoråd;

MichaiHssonska fonden (Fabr, J. Miehaxls- räntan tilldelas 3:ne sjuka, församl. till-
son 1860) kr. 15,000. Direktionen öfver hörande, enkor.
Fabriks{attigkassan; understöd till fabriks- Nathans fond (H. J. Nathan 1826) kr.
arbetare; litränta. 13,094. Mosaiska förs:s föreståndare; halfva

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

Michaelssons fond (Grosshandlaren Aug. skolråd; till uppmuntran å~ ett fattigt
Michaelsson 1871) kr. 3,012. Musikaliska skolbarn.
Akademien; till uppehållande af ett qvar- Netherwoods stipendiefond (Bankokom-
tettsällskap. missarien V. Netherwood 1867) kr. 200.

Michaelssons testamente (Grosshandlaren Musikaliska Akademien; för violin- o. vio-
Michaelsson 1825) kr. 500. Storkyrkof'örs. lonsellspelning.
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Neuströmska testamentsfonden (Kommi- Norstedts fond (Mamsell S. L. Norstedt

nister S. Nsuström 1821) kr. 750. Katarina 1878) kr. 5,416. Storkyrkoförs. kyrkoråd;
församlings fattigvårdsstyrelse; till fattig- diverse ändamål, barnhjelp m. m,
husets underhållande. Nya Sp~rvägsaktiebolagets personals un-

Henriette Nissen's stipendiefond(FruHen- derstödsfond, kr. 1,318.
riette Nissen-Saloman's 1880) kr. 10,000. Nymarkska fonden (Rektor J. Nymark
Musikaliska Akademien; för understöd åt en 1762) kr. 100. Rektor och kollegium vid
konservatorieelev. Södra latinläroverket; understöd åt fattiga

Norbergs fond (Jungfru A. M. Norberg gossar i Maria skola.
1864) kr. 1,500. Maria förs:s kyrkoråd; till Nyströms fond (Rustmästaren C. Nyström
hederliga fattiga fruntimmer inom försin. 1817) kr. 7,500. Katarina försis fattigv.-

Nordenstolpes fond (Kammarrådet Fr. styrelse; utdelning till fattighjon.
Nordenstolpe 1815) kr. 900. Adolf Fredriks Nyströms fond (Brukspatron C. M. Ny-
förs:s fattigv .-styrelse; till blinda på fat-\ ström) kr. 16,662. Nikolai församl:s kyrko-
tighuset, eljest sjuke och sängliggande. fattigkassa; räntan utdelas till församlingens

Nordfors fond (Ofverstinnan W. Nord- sängliggande fattige.
fors 1842) kr. 500. Klara försis kyrkoråd; Nyströms testamente (Grosshandl. C. M.
understöd åt fattiga... Nyström 1790) kr. 37,500. Bemedlingskom-

Nordfors testamente (Ofverstinnan W. mission; räntan användes till beklädnad åt
Nordfors 1838) kr. 1,000. Fönnyndarekam- fångar å gäldstugan och häktena iStockh.;
maren; till en behöfvande militärenka, år 1880 lemnades 3,000 kr. till Oscar-Jose-

Nordlanders testamente (Stadsmajoren E. fina föreningen, dels till ett enskildt hem
Nordlander 1842), kr. 75,000. Direktionen för frigifna fångar, dels till fängelsepredik.
öfver Nödhjelpskassan; pensioner il. 150 kr. Nödhjelpskassan i Stockholm (p"rosten
åt 20 enkor eller döttrar efter borgare i P. Norman i Osmo och kyrkoherd. Ahman
Stockholm, samt 5 enkor eller döttrar efter m. fl. 1768) kr. 427,602. Nödhjelpskassa-
civile embetsmän vid hufvudstadens verk. direktionen; utdelande af understöd till i

Nordströms testamente (Enkefru E. M. Stockh. boende fruntimmer tillhörande
Nordström) kr. 2,000. Klara förs.s fattig- Pauvres Honteux; år 1880 utdelades 20,190
vårdsstyrelse; räntan delas i 2:ne pensioner kr. till 318 personer.
till förmån för 2 ogifta handtverksmästares Offteerskårens pensionsförenings kassa
döttrar inom församlingen, att utgå efter (Officerskåren vid Svea art.-reg. 1850) kr .
.enkans död. 71,027. Dir. för Svea art. reg. pensions-

Norens donation (Kamrer J. N oren 1837) kassa; pensionering af f. d. officerare vid
kr. 1,500. Jakobs och Joh, förs:s kyrkoråd; Svea art.-reg.
understöd vid julen till högst 4 inom Joh. Okänd (1865) kr. 200. Adolf Fredriks
förs. boende enkor eller värnlösa barn. förs:s fattigv.-styrelse; till fattiga skolbarns

Noreens fond (Kanslirådet J. E. Norsen beklädnad.
1811) kr. 939. Kungsholms förs:s fattig- Okänd (ett anonymt testamente 1812) kr.
vårdsstyrelse; till utdeln. efter godtfinnande. 1,500. Bemedlingskommissionen; pension

Noreenska fonden (Enkefru L. F. N oreen till en fattig borgare.
1850) kr. 17,700. Förmyndarekammaren; Okänd (En ärlig mans fond 1785) kr.
'Pension åt fattiga enkor eller ogifta frun- 600. Klara fattigvårdsstyrelse; till det
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 Joh. forsamlingars fattigvårdsstyrelse; ärbar flicka.
pensioner från 12 till 24 kr. utdelas till Okänd (En okänd gifvares donationsfond
behöfvande enkor och döttrar efter tjenste- 1855) kr. 3,000. J ako bs och J oh. fattig-
män af civ il-, militär- samt borgareståndet. vårdsstyrelse; till underhåll af fattiga och

Noreenska testamentsfonden (Kanslirådet vanlottade barn inom församlingen .
.J. E. Noreen 1811) kr. 18,743. Statskont.; Okänd (Gåfva af en okänd 1796) kr. 192.
underhåll af elever vid Kgl. Krigsskolan. Maria förs. fattigvårdsstyrelse; inköp åt

Normans testamentsfond (Hushållerskan fattighushjonen af "Arndts paradislustgård. "
B. M. Norman 1829) kr. 1,500. Jakobs o. Okänd (Okänd gifvare 1804) kr. 150. Ka-
Joh. fattigv.-styrelse; räntan utdelas årl i- tarrna förs. fattigvårdsstyrelse; till fattig-
gen på stiftarinnans dödsdag den 8 Maj hjon.
till förs. fattighushjon. Okänd (stiftad af en okänd 1829) kr 500.

Norstedtsfond (Boktryckaren C. N orstedt) Katarina förs. skolråd; premier i folkskolan.
kr. 10,000. Storkyrkoförs. fattigv.-styrelse.. Okänd (Anses vara grossh. Pomeresche
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1826) kr. 2,196. Kungsholms förs. fattig- Paulis fond (Handlanden S. Pauli) kr.
vårdsstyrelse; till fattiga och värnlösa barns 300. Nikolai församlings kyrkofattigkassa.
uppfostran och vård. Paulis testamente (Grosshandlaren Nie.

Okänd ("En okänd välgörares gåfva", Pauli 1781) kr. 20,000. Direktionen öfver
donerad under kyrkoherden Lehnbergs tid) Borgerskapets Enkhus; räntan utdelas till
kr. 4,600. Kungsholms förs, kyrkoråd; till hufvudstadens fattiga borgares och fabri-
skolans bästa; materialier till skolbarns be- körers enkor, äfvensom orkeslöse, sjuke o.
klädnad uppköpas; beklädnaderna tillverkas behöfvande borgare och fabrikörer i Stockh.
af folkskolebarn och utdelas vid examina. Pauliska donationsfonden (Enkefru Ch.

Okänd (1805) kr. 200. Adolf Fredriks Pauli 1789) jemte egend, n:o 24 Svartman-
förs:s fattigv.-styrelse. Till sjuke o. säng- gatan kr. 130,000. Särskild direktion; pen-
liggande på fattighuset. sioner il, 50 kr. utdelas till 114 enkor, som

Okänd (A-n Hj, 1873) kr. 1,000. Adolf fyllt 38 år, och hvilkas män varit prester
Fredriks förs:s fattigv.·styrelse; räntan ut- eller borgare, samt il, 25 kr. till 74 fader- och
delas den 22 Maj till en inom försin boen- moderlösa flickor under 16 år samt af äkta.
de fattig för gudsfruktan och hedrande börd.
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. 1,500. Diakoniss-sällskapets Pensions- och gratialkassan för under-
förvaltn, utskott. officerare och manskap (Officerskåren vid

Okänd gifvares testamente (1854) kr. 600. Svea art. 1850) kr. 19,008.. Dir. för Svea
Storkyrkoförs. kyrkoråd; afkastningen dis- art. reg. pensionskassa; utdelning af under-
poneras af förs. pastor för tillfälliga un- stöd åt afskedade underofficerare, konstap-
derstöd. lar, trumpetare och artillerister.

Operakörens enskilda kassa (Kapellmä- Petrejiska fonden (Skeppsklareraren P.
staren C. N ordqvist 1876) kr. 1,500. Sär- Petrejus 1847) 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. Oseeengius 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 1856) kr. 1,515. Maria förs. fattig-
Direktionen öfver fabriksfattigkassan; åt vårdsstyrelse ; gratifikationer å testators
döttrar eller enkor i fabrikssocieteten. 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 trejus 1847) kr. 6,000. Maria förs. skolråd;
kyrkoråd; pensionsutdelning. till förmån för obemedlad skolungdom i

Samuel Owens stipendiefond (Snbskrib- folk- och handtverksskolan, utgår i 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. Ladugårds!. förs.

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

Patersens fond (Grossh, W. G. Patersen till en fest for 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.
borgare i Stockholm. Philipsenska testamentsfonden (Grossh ..

Patriotiska sällskapet, Kungl. (Presiden- H. T. Philipsen och hans hustru född Moll
ten i Kommersekollegium E. Carleson 1772) 1811). Särskild direktion; skolinrättning;.
kr. 120,833. Sällskapets förvaltningsut- eger fastigheten Adolf Fredriks torg 1.
skott; att befrämja näringarnes 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. . Pihlmenska testamentsfonden (EnkefnL
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W. Pihlman 1779) kr. 9,036. Maria förs. 1867) kr. 7,000. Adolf Fredriks förs. kyrko-
kyrkoråd; till pensioner åt 4 enkor, råd; årliga räntan fördelas emellan fyra,

Pinchards fond (Grosshandl ••ren A. Pin- verkligt behöfvande handtverksborgares en-
chard) kr. 1,000. Storkyrkoförsaml. skolråd. kor eller döttrar inom Adolf Fredriks fors.

Pipers donation (Hofintendenten T. M. Pukes fond (Grefvinnan Puke 1864) kr.
Piper 1820) kr. 12,782. Akad. f. d. f. konst., 1,000. Klara förs. kyrkoråd; understöd åt
till användande af akademien. . fattiga.

Platinska testamentsfonden (Fru A. M. Qvidings donationsfond (vice Presidenten
Platin f. Norberg 1&~9) kr. 12,640. Förv. i Kammarkollegium B. C. Qviding 1838)
af de under f. d. Ofre Borgrättens vård kr. 5,533. Direkt. öfver Civilstatens pen-
stäida medel; understöd till 2;' åt fattiga sionsinrättning: årlig gratifikation åt enka
inom Hofförsamlingen, l/a at studerande af efter civil embetsman af tromans värdighet.
Smålands nation i Upsala. som aldrig tjenat inom krigsståndet.

Polispersonalens i Stookholm pensions- Qvidings fond (Presidentenkan J. W. Qvi-
inrättning (K. Y:t på Ofverståthållare- ding 1859) kr. 32,000. Klara förs. fattigv.-
embetets hemställan 1854) kr. 943,325. Sär- styrelse; pastor utdelar till behöfvande
skild direkt.; pensioner åt polispersonalen. inom Klara församling pensioner till högst

Polispersonalens i Stockholm enke- och 100 kr., och minst 50 kr.
pupillkassa. Kr. 6,275. Särskild styrelse. Qvidings testamente (J ustitierådsenkan

Possiethska fonden (Kyrkoherden J. Pos- Ch. Qviding) kr. LOOO. Ladugårdslanda
sieth 1728) kr. 24,183. Stockholms stads församl, fattigvårdsstyrelse ; årliga räntan
konsistorium; stipendier åt studerande. tilldelas ett äldre fruntimmer, som är att

Praktiska Hushällsskolan för flickor hänföra till pauvres honteux.
(subskribenter 1870). Särskild direktion; Axel Arvid Raabs testamentsfond (Säll-
att uppfostra fattiga flickor inom Jakob skapet P. B. 1837) kr. 1,500. Sällskapet
och Johannis samt Ladugårdslands försam- P. B., till fattiga enkor och barn.
lingar. Rabeska fonden (f. d. lärjungar vid Stock-

Preis' testamentsfond (friherrinnan A. holms gymnasium 1871) kr. 6,213. Veder-
M. Preis 1810) kr. 6,000. Direktionen öfver börande läroverkskollegium; understöd åt
Nödhjelpskassan; räntan fördelas i 4 pen- studerande.
sioner a 75 kr., 2 till enkor af frälse och 2 Rambachs donation (Snickareenkan E.
af ofrälse stånd. Rambach, f. Dehm) kr. 1,000. Klara förs.

Premie- och Fattigkassan vid Katarina kyrkoråd; räntan utdelas till behöfvande
allm. läroverk kr. 233. Vederbörande lä- inom församlingen.
roverkskollegium; understöd åt lärjungar. Rambachs donation (Snickareenkan E.

Premie- och Fattigkassan vid Ladug~rds- Rambach f. Dehm) kr. 1,000. Tyska förs.
lands allm. läroverk kr. 2,413. Vederbö- räntan utdelas till behöfvande inom för-
rande läroverkskollegium; premier och un- samlingen.
derstöd åt lärjungar. Redinska fonden (Apotekaren T. Redin

Premie- och Fattigkassan vid norra la- 1871) kr. 5,000. Apotekare-societetens di-
tinläroverket, kr. 1,338. Vederbörande lä- rektion; pensioner till 3 fattiga apotekare.
roverkskollegium; premier och understöd eller apotekareenkor.
åt studerande. RegnelIs, Anders Fredrik, botaniska g~f-

Prins Carls uppfostringsinrättning för vomedel (Doktor A. F. Regnell 1872) kr.
fattiga och värnlösa barn i Stockholm 86,500. Vetenskapsakademien; denna fond
(Pastor Primarius J. O. Wallin och Under- sönderfaller i följande afdelningar: 1) Sti-
ståthållaren O. af Vannqvist 1833) kr. pendiefonden för anställande af resor i bota-
389,833. Särskild styrelse; vård af fattiga niskt ändamål till Brasilien eller annat
och värnlösa barn i Stockholm; 79 barn intertropiskt land. 2) Fonden för veten··
vårdas f. n. å Gålön. skaplig bearbetning af de i Brasilien eller

Prins Oscars hospitalinrättning vid Kg!. andra intertropiska länder af den Regnellska.
Lifgardet till häst (Gåfvor och tillskott af stipendiaten gjorda insamlingar. 3) Fon-
officerare 1816) kr. 36,675. Särskild direk- den för de brasilianska växtsamlingarnes.
tion; pension och understöd åt afskedadt underhåll och vård.
underbefäl och manskap, dess enkor o. barn. RegnelIs zoologiska gåfvomedel (Doktor

Prinsessan Lovisas minnesfond (Flera A. F. RegnelI 1884) kr. 40,000. Veten-
personer 1869) kr. 6,000. Fosterländska skapsakademien , räntan användes till främ-
föreningens styrelse; premier till lifränte- jande af zoologisk forskning.
insatser åt späda barn. RegnelIs donation (Doktor A. F. Regnell

Probsts donation (Mamsell Ch. W. Probst.1880, 1881, 1882) kr. 41,000. Vetenskaps-
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akademien; medlen användas till inköp af pendier å olika belopp och för flera än-
lägenheten Christineberg vid Fiskebäckskil darnål.
i och för anläggande af en zoologisk hafs- Friherre Oscar Alströmers fond (f. d. Stats-
'Station. rådet Friherre Oscar Alströrner 1884) kr.

Regnellska donationen (Med. D:r A. F. 19,680; lifstidsränta.
Regnell i Caldas i Brasilien 1883) kr. 20,000. Hofmarskalken J. F. Aminoffs och dess Fru
Karolinska institutet; under benämning A. C. Aminoffs donationsfond, kr. 11,947;
«Carolinska institutets reservfond"; räntan 3 pensioner-å 175 kr.
skall användas till befrämjande af den me- Bergenstjernska fonden, kr. 85,478; stipen-
dicinska forskningen och dess till godo gö- die r och pensioner.
rande såväl för undervisningen som för Berghmanska fonden, kr. 20,178 förutom kr.
literaturen. 53,464 i fastigheter och frälseränta; 3

Rehnska testamentsfonden (Handlanden stipendier och 5 pensioner.
~. Rehn 1801) kr. 888. Katarina församl. von Beskowska fonden, kr. 5,528; 2 pen.
fattigvårdsstyrelse ; till underhåll af 6 plat- sioner II 110 kr.
ser på fattighuset. Bethunska fonden, kr. 16,738; 13 pensioner

Reinholds fond (Bagaren E. Reinhold II 60 kr.
1876) kr. 1,500. Adolf Fredriks församl. von Blockska fonden, kr. 14,341; 6 pensioner
fattigvårdsstyrelse; räntan utdelas den 12 II 60 kr. och 10 pensioner II 25 kr.
Maj till 2:ne inom församlingen boende, Bondeska fonden (Grefve Gustaf Trolle
Stockholms kommun tillhörande, behöfvan- Bonde 1885) kr. 6,481. Afkastningen skall
de, helst af borgerlig härkomst. tills vidare läggas till kapitalet.

Reinholds testamente (Bagaren E. Rein- Bungencronska fonden, kr. 25,117; för när-
'hold) kr. 1,500. Tyska församl. förestån- varande 14 gratifikationer a 80 kr. för
-dare , till fattiga. ett år.

Reinstedts donationsfond (Testamente- Magnus Georg Danckwardts pensionsfond,
tagarn e efter Enkefru M. H. Reinstedt 1846) kr. 3,112; lifstidsränta.
'kr. 8,250. Jakobs och Johannis förs. fat- Diickerska fonden (Grefve C. F. Diicker
ti~vårds-styrelse; räntan skall utdelas i 5 1885) kr 104,952; 19 pensioner å 200 kr.
olika lotter till vissa uppgifna personer En onämnd välgörares fon«;l, kr. 14,958; 6
'Och efter deras död till andra behöfvande, pensioner II 110 kr.
helst enkor och ogifta döttrar efter embets- Gyllenbergska fonden (Godsegaren E. J.
män i statens embetsverk. Gyllenberg 1877) kr. 196,359; 12 gratifika-

Renströmska fonden (Kanslisten O. Ren- tioner fl 100 kr. och 2 stipendier fl 500 kr.
atröm 1818) kr. 16,552. Stockholms stads Gyllenborgska fonden, kr. 29,031; pensio-
konsistorium; pensioner till 7 ofrälse, civile ner till af testator nämnda personer samt
tjenstemäns enkor, boende inom Klara förs. 3 gratifikationer a 75 kr.

Anders Retzii stipendiefond (Svenska lä- Gyllenb~atska fonden, kr. 3,467; 1 pension
karesällskapet 1864) kr. 32,965. Karolinska II 160 kr.
inst. lärarekoll. ; stipendier till studerande Fröken S. L. L. Gyllenrams fond (1882) kr.
vid Karolinska inst. samt till understöd 35,701; pensioner till gifvarinnans när.
för vetenskapliga forskningar och resor. maste anhöriga.

Reuckners fond (Handelsbokhållaren N. Hagermanska fonden (1883); kr. 35,919;
G. Reuckner 1876) kr. 2,000. Storkyrko- pensioner till gifvarens närmaste an-
iörsaml. kyrkoråd; räntan utdelas åt 3 höriga.
nödlidande fruntimmer. August von Hartmandorffs stipendiefond,

Ribbings donation (Kanslirådet G. Rib- kr. 74,336; 7 akademiska stipendier a
bing 1809) kr. 6,000. Akad. f. d. f. konst. 500 kr.
-till stipendier åt elever vid läroverket. Fru Brita M. von. Hauswolffs fond, kr. 23,905;

Ribbingska stipendiefonden (Kammarher- 5 pensioner a 200 kr.
ren G. Ribbing 1868) kr. 1,320. Vederbö- Fröknarna von Hauswolffs fond (von Haus-
rande läroverkskollegium; understöd åt wolffska fonden) kr. 36,394; 3 pensioner
studerande. a 225 kr. och 1 pension a 36 kr.

f. d. Riddarholms-förs:s enskilda pen- Carl Johan Hiertas fond (1879); kr. 5,846;
-slcnskassa kr. 3,064. Storkyrkoförsamlin- l pension a 150 kr., återstående ränte-
,gens kyrkoråd; 5 pensioner a 21 kr. afkastningen lägges till kapitalet, som

enligt gåfvobrefvet bör ökas till 25,000 kr.
Ulrika Christina Högmarks testamentsfond

(1869 och 1874); kr. 6,403; 3 pensioner
a 50 kr.

Riddarhusets fonder.
.Adliga Kadettskolefonden kr. 164,475; sti-
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Fröken Juliana Charlotta Lagercrantz' do- Fröken Hanna Roos' af Hjelmsäter dona-

nationsfond (Lagercrantzka fonden) kr. tionsfond (1880) kr. 21,135; en pensionär
3,389; 2 pensioner il. 75 kr. är utsedd af gifvarinnan.

Lefrånska fonden, kr. 15,574; lifstidsränta. Sasska fonden (Majoren J. F. Sass och
Leijonflychtska fonden, kr. 9,101; 2 pensioner hans hustru G. A. Nisbeth 1866) kr.

å 200 kr. 26,528; lifstidsränta och 1 pension il
von Liewenska fonden, kr. 65,886; 1 pension 100 kr.

il. 650 kr. och 15 pensioner il 150 kr. Grefliga Scheft'erska stiftningen, kr. 46,515'
lilliecronska fonden, (Fröknarna S. M. och 14 pensioner il. 150 kr. '

M. C. Lilliecrona 1869); kr. 12,8il1; 3 Scheft'ers, C., kapten, fond kr. 9,470'
pensioner å omkring 200 kr. Iifstidsränta. '

linnerhjelmska fonden, kr. 24,922; 10 pen- vonSchewenska stipendieinrättningen(Agen-
sioner a 110 kr. ten G. B. von Schewen m. fl. 1721) kr.

Löfvenskjöldskafonderna,kr.232,499; 1 utri- 23,840; 2 stipendier il, 500 kr.
kes stipendium il, 3,000 kr. och 2 under- Hoft'röken Carolina von Schulzers dona-
visningsstipendier a 1,800 kr. tionsfond (von Schulzerska fonden) kr.

Mörnerska fonden (Enkefru J. C. Mörner 3,599; 2 pensioner il. RO kr.
1869 och 1872) kr. 6,381; 1 pension il de Silentzska fonden, kr. 7,200; 4 pensio-
90 kr. och 4 il 45 kr.· ner il. 75 kr. och 1 a 30 kr.

Bankokommissarien Wilhelm Netherwoods Silfverbergska fonden, kr. 30,838; 15 pen-
testamentsfond, kr. 6,404; 2 pensioner il sioner t\ 90 kr.
150 kr. Stjerncreutzska fonden, kr. 44,335; 25 gra-

Majoren Nils Georg Psilanderskölds dona- tifikationer il, 80 kr., hvilka få, uppbäras
tionsfond för adliga fruntimmer (Kam- under 6 år.
marherren J. F. Psilandersköld 1875) kr. Stjerncronska fonden, kr. 28,168; 3 pensio-
18,056; lifstidsränta. ner il 525 kr.

Majoren Nils Georg Psilanderskölds pen- Sträleska fonden, kr. 35,464; 22 pensioner
stonsfond för adelsmän (Kammarherren il, 75 kr.
J. F. Psilandersköld 1878) kr. 16,991; Thamiska donationen (Kommerserådet S.
Iifstidsränta. Tham 1727) kr. 6,441; räntan il, 6 %

Psilandersköldska fonden N:o 3 (Kammar- öfverlemnas till Vetenskapsakademien.
herren J. F. Psilandersköld 1884) kr. Tersmedenska fonden, kr. 16,988; pensioner.
8,249. Wadstena adliga jungfrustift, kr. 326,581;

Psilanderskjöldska fonden N:o 4 (Kammar- 60 pensioner il 100 kr., 175 pensioner
herren J. F. Psilanderskjöld 1885) kr. il 50 kr. och 11 pensioner till olika belopp.
6,151; lifstidsränta. von Vegesachska fonden (Fru Carolina von

Queckfeldt-Rosencrantzska fonden, kronor Vegesach 1885) kr. 5,262; lifstidsränta.
fiO,609; 4 'stipendier il, 200 kr., 8 pensioner Wulfcronska fonden, kr. 15,809; 18 pensio-
il, 200 kr. och 3 handpenningar il, 120 kr. o ner å 35 kr. och 14 pensioner il, '20.kr.

Queckfeldtska stipendiefonden (Hofrättsrå- Akerhielmska fonden (fröken Ulla Aker-
det C. S. Queckfeldt 1875) kr. 8,852; rän- hielm 1883) kr. 17,341; lifstidsräntor till
tan lägges till kapitalet till dess 20 år af gifvarinnan nämnda personer.
förflutit från fondens emottagande. Riddarehusets samtliga fonder uppgå till

Q.ueckfeldtska pensionsfonden (Hofrättsrå- ett bokfördt belopp af 3,095,354 kronor.
det C. S. Queckfeldt 1875) kr. 9,744; rän- Riksgäldskontorets enke- och pupillkassa
tan lägges till kapitalet till dess 20 år (Rikets ständer och kassans delegare 1809
förflutit från fondens emottagande. -1810 års riksdag) kr. 91,800. Särskild

S'tiftsfröken Maria Charlotta Qveckfeldts direktion; pensioner åt enkor och barn efter
fond (1841) kr. 16,634; 3 pensioner å tjenstemän och vaktmästare vid riksgälds-
200 kr. kontoret och f. d. general-assistens-kontoret

Kammarherren Johan Axel Reuterskiölds Ringqvists fond (Apotekaren C. R. Ring-
pensionsfond (1870) kr. 60,998; 2lifstids- qvist 1838) kr. 7,500. Katarina församl.
pensioner il 1,000 kr. och 1 stipendium it fattigvårdsstyrelse ; förbättrad kost åt fat-
500 kr. tighushjonen.

iHofmarskalken Henrik Fabian Reuterskjölds Robins, Emile, belöning (Fransmannen
pensionsfond (Reuterskjöldska fonden) kr. Emile Robin 1886) kr. 5,210. Kong!. Kom-
61,783; Iifräntor, 1 pension il "300 och morsekollegium. Att tilldelas svenska sjö-
2 il 150 kr. . kaptener, hvilka från öfverhängande fara.

Carl Ulrik Roos' af Hjelmsäter donations- räddat skeppsbesättning-ar eller i brist derpå
fond, kr. 35,690; 5 pensioner ;\ 300 kr. utdelas åt enkor efter svenska sjQmän eller
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fiskare, som under utöfning af sitt yrke Rudbeckska stipendiefonden (Frih, Öf-
funnit döden och efterlemnat oförsörjda barn. verste A. Rudbeck 1802) kr. 250. Samfun-

Rogstadii testamente (Viktualihandlande- det Pro fide & Christianismo ; stipendier
enkan J. Rogstadius. född Löfblad 1786) till skollärare. .
kr. 500. Storkyrkoförs, kyrkoråd. Ruths testamente (Enkefru B. C. Ruth

Rohtliebs donation (Kyrkoherden J. Roth- 1803) kr. 2,136. Direktionen öfver Nöd-
lieb 1864) kr. 1000. Tyska församl, före- hjelpskassan; pensioner företrädesvis åt fat-
stånd.; till kyrko betjening och deras enkor tiga prestenkor.

Roos af Hjelmsäters stipendiefond (Kam- Rymans fond (Gulddrazaren J. Ryman
marherre A. Roos af Hjelmsäter 1862) kr. 1784) kr. 4,887. Ladugårdslands förs. fat-
5,340. Karolinska inst. lärarekoll. ; stipen- trigvårdsstyrelse; rör inrättande af ett fat-
dier åt stud. vid Karolinska institutet. tighus på Ladugårdslandet.

Roos' fond (Majoren Axel Roos 1878) Sabbatsbergs Brunnslasårett (Professor
kr. 1000. Klara förs. kyrkoråd; understöd E. Gadelius under medverkan af brunns-
åt fattige. gäster vid Sabbatsbergs helsobrunn 1807)

Roos' fond (Handelsbokhållaren J. C.Roos kr. 39,067. Särskild direktion; att åt fat-
1818) kr. 1,500. Katarina förs. fattigvårds- tiga sjuka brunnsgäster bereda kostnadsfri
styrelse; förbättrad kost åt sjuka fattig- bostad, föda och läkarevård under den tid,
hushjon. • de begagna sig af brunnsdrickning vid Sab-

Roos' fond (Handelsbokhallaren J. C.Roos batsberg.
1818) kr. 2,830. Kungsholms rörs. fattig- Sahlgrens fond (Stadsmäklaren J. Sahl-
vårdsstyrelse ; samma ändamål som ofvan- gren 1803) kr. 499. Maria förs. fattigvårds-
stående fond. styrelse; fattighjonens förplägning å H. M.'

Roospiggs testamente (Enkefru C. M. Konuneens födelsedag.
Roospigg 1839) kr. 16,250. Direktionen Sahlstedtska fonden (M:ll A. L. R. Sahl-
öfver Nödhjelpskassan; pensioner till fat- stedt 1868) kr. 1,500. Stockholms stads
tiga enkor eller ogifta fruntimmer. kons., pension.

Rosehii fond (Repslagaren O. Roschius) Sandahls fond (Uppbördskommissarisn J.
kr. 866. Ladugårdslands förs. fattigvårds- Sandahl 1878) kr. 2,074. Maria förs. fat-
styrelse; till understöd åt fattiga utom tigvårdsstyrelse ; för behöfvande inom förs.
fa ttighuset; räntan öfverlemnad till Sab- Sandbergs testamentsfond (Enkefru C.
batsbergs fattighusinrättning. Sandberg 1812) kr. 1,275. Jakobs och Joh.

Roselius' fond (vice Presidenten S. Rose- församl, fattigvårdsstyrelse; räntan till nå-
lius) kr. 1,515. Nikolai förs. kyrkofattigkassa. got fattigt fruntimmer af bättre stånd.

RoseIlska fonden kr. 2,000. Allmänna djur- Samfundet Enighet ger Styrka (flere per-
skyddsföreuingen , belöning till minst 10 år soner) kr. 36,365. Särskild styrelse; sjuk-
gamla tjenare för visad ömhet mot husdjur. och begrafningshjelp. .

Rosenadlerska pensionerna (Presidenten Samfundet Enighet och Vänskap (FörgyI-
C. A. Rosenadler 1777) kr. 3,000. Kgl. Ve- laren J. R. Fröberg 1874) kr. 58,517. Sär-
t'lnskapsakademien; tre pensionsrnm, för skild styrelse; sjuk- och begrafningshjelp;
afkomlingar efter Assessor i Bergskollegium år 1880 utdelades 6,126 kr. åt 149 personer.
Albr. Behm, Samfundet Idogheten (flere personer) kr.

Rosenii testamente (Repslagaren O. Ro- 16,108. Särskild styrelse; understöds-, sjuk-
senius) kr. 866. Ladugårdslands församl, och begrafningshjelp,
fattigvårdsstyrelse. ". Samfundet Ljusets Bröder (flere personer

Rothotfs fond (Ofverstelöjtnanten F. A. 1866) kr. 30,236. Särskild styrelse; sjuk-
Rothoff 1862) kr. 2,129. Maria förs. fattig. och begrafningshjelp , år 1880 utdelades
vårdsstyrelse; för församlingens fattiga. 4,715 kr. åt 145 personer.

Ruckmans donation (Mamsell M. Ruck- Samfundet Nordens vänner (flere perso-
man 1860) kr. 500. Adolf Fredriks förs. skol- ner) kr. 39,836. Särskild styrelse; sjuk-
råd; till kläder och böcker åt fattiga barn. och begrafningshjelp.

Rudbecks donation (Ofverstekammarjun- Schalins pensionsfond (Grosshandlaren
karen A. Rudbeck 1802) kr. 1,200, Kg!. A. W. Schalin 1874) kr. 500. Sällskapet
Patriotiska Sällskapet; till stipendier åt P. B.; åt fattig ledamot af sällskapet P. B.
skicklig jordbrukare inom, Skaraborgs län. Scharps g~fva (Grosshandl. C. A. Scharps

Rudbeckska stiftelsen (Ofverste Rudbeck arfvingar 1849) kr. 3,000. Bemedlingskom-
samt Battericheferne vid Svea Art.-reg:te missionen; pensioner till borgaredöttrar.
1860) kr. 6,961. Direkt. för Svea Art.-reg. Schaumkellska understödsfonden (Asses-
pensionskassa; pension åt enkor och barn sor J. E. Schaumkell 1833) kr. 60,083..
efter underofficerare vid regementet. Svenska Läkaresällskapet; att bereda un-
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derstöd åt fattiga, i verkligt behof varande Joh. församl, kyrkoråd; understöd till enkor
enkor eller oförsörjda barn efter aflidne efter civile tjenstemän och deras ogifta dött-
svenske legitimerade läkare; fonden har rar (6 st.), 2:ne fattiga gossar i skolåldern
ökats genom Provincialläkaren P. E; Steg- och 12 fattiga enkor utan uppgifvet stånd.
nells testamente 1865 och genom Doktor Sebaldts fond (Enkefru M. E. Sebaldt
H. Stoltz' testamente 1880; vid 1880 års 1797). Jakobs och J oh. förs. kyrkoråd; un-
års slut voro 8,800 kr. ännu ej räntebärande. derstöd åt meddellöse lärjungar; år 1880

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

Schewes testamentsfond (Grosshandlaren Sederholmska testamentsfonden (Exped.
11,. F. Sehewe 1845) kr. 750. Jakobs och sekreteraren H. F-. Sederholm 1853) kr .
.Toh. fattigvårdsstyrelse ; räntan utdelas år- 54,682. Serafimerlasarettets direktion; till
ligen på Sofiadagen till förs. fattighushjon. underhåll af sjuksängar,

Schewens testamente (J. B. von Schewen) Segercronas fond (Statssckretor. E. C.
kr. 970. Tyska försarnl. förest. ; till fattiga. Segercrona 1787) kr. 5,000. Klara församl.

Schinkels testamente (Komerserådet D. kyrkoråd: räntan utgår till 12 dygdiga
Ton Schinkel 1807) kr. 3,000. Tyska förs. enkor, tillhörande "pauvres honteux" inom
föreståndare; till behöfvande skolgossar. församlingen.

Schlotthauers legat (Fru M. Schlotthauer Sehmanska pensionsfonden (Millerna Ida
1767) kr. 200. Pastor i Tyska församlin- och C. Sehman 1882) kr. 7,000. Dir. öfver
gen; för fattiga. Allmänna Enke- och pupillkassan; pensic-

Schmidts legat (P. Schmidt) kr. 250. Pa- ner åt fattiga fruntimmer.
stor i 'ryska församlingen; för fattiga. Selenii testamente (Källaremästaren C. L.

Scholtz testamente (J. A. Scholtz) kr. 600. Selenius 1865) kr. 5,241. Ladugårdslands
Tyska församl. föreståndare; till studerande. förs. kyrkoråd; till inköp af mat, kläder

Scholtz testamente (.T.A. Scholtz) kr. 650. och böcker åt sådan e fattige och välartade
Pastor i Tyska församlingen; till fattiga. barn, som vid församlingens folkskola åt-

Schröders testamente (Grosshandl. Georg njuta undervisning.
Schröder 1871) kr. 122,000. Direktionen Seligmanns stipendium (Doktor L. Selig-
för Borgerskapets enkhus; pensioner åt mann). Styrelsen för Israelitiska Ynglinga-
fruntimmer af borgerliga klassen. föreningen; årliga räntan c:a 100 kr. utde-

Schultzes testamentsfond (Fröken C. von las till judisk yngling, egnande sig åt ve-
Schultze 1845) kr. 300. Jakobs och Joh. förs. ten skap, skön konst, slöjd eller handtverk.
fattigvårdsstyrelse ; räntan tilldelas någon Semisekularfonden (sammanskott vid se-
behöfvande. kularfesten 1871) kr. 535. Vederbörande

Schwartz stiftelse (Kontrollören C. :B'. läroverkskollegium; stipendier vid Stock-
Schwartz 1861) kr. 1,174. Adolf Fredriks holms gymnasium.
förs. skolråd; till sömnadsundervisningens 20 Septemberfonden (insamling 1878) kr.
förbättrande i församl. skola. 2,000. Vederbörande läroverkskollegium ;

Rem. Schwartz stipendiefond (Enkefru D. premier åt lärjungar.
S. Schwartz, f. Lundblad 1868) kr. 4,027. Setterströms fond (Karduansmakaren Set-
Tekniska högskolans styrelse; stipendier åt ters töm) kr. 630. Klara fattigvårdssty-
Tekniska högskolans elever med företrädes- relse , till styrelsens gndtfinnande.
rätt åt stiftarens slägtingat. .. Setterströms fond (Karduansmakaren J.

Schwartzers testamentsfond (Ofverste J. Setterström 1828) kl'. 45,000. Ladugårds-
von Schwartzer 1808) kr. 300. Jakobs och lands förs. fattigvårdsstyrelse; till utdel-
Joh. förs. fattigvårdsstyrelse; till de fattiga ning åt gamla sängliggande män och qvin-
vid jultiden. nor, samt fader och moderlösa barns un-

Schwartzers testamentsfond (F. von derhåll.
Schwartzer 1811) kr. 300. Tyska församl.; f. d. Siden- och Klädeskramhandelssocie-
till de fattiga. tetens pensionskassa (f. d. Sidenkrarnhan-

Schweders fond (Rådman M. 8chweder delssocieten 1869) kr. 23,000. Bemedlings-
1772) kl'. 1,708. Maria förs. fattigvårds- kommissionen; pensioner till enkor och dött-
styrelse; pension till fattigaklädesgarnsspin- rar efter delegare i Siden- och Klädeskram-
nerskor. handelssocieteten.

Schönborgs fond, se Botins fond. Sjökaptens-societeten i Stockholm (åt-
Sebaldts donation (Justitiekanslärinnan skilliga sjökaptener 1732) kr. 66,778. Sjö-

}I. Sebaldt 1797) kr. 8,333. Jakobs och kaptens-societetens deputerade; att med-
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verka till ömsesidigt bistånd och genom 1734) kr. 21,686. Stockholms stads kon-
pensioner och gratialer bidraga till under- sistorium; understöd åt fattiga qvinnor
stöd och hjelp åt sina fattiga samt enkor Soopiska fattighuset.
och barn efter ledamöter i societeten. Spetzska fonden (Slottsförvaltaren P.

Sjömannaföreningens Nödhjelpskassa (Le· Spetz 1765) kr. 6,700. Särskild styrelse;
damöterna 1870) kr. 9,193. Sjömannaför- understöd åt ringare hofbetjentes enkor och
eningens styrelse; att af medel insamlade föräldralösa barn.
i sparbössor under foreningens samman- Sporrongs fond (Enkefru U. E. Sporrong
komster gifva julgåfvor till ledamöters en- 1824) kr. 3,000. Klara förs. fattigvårds-
kor och barn. styrelse; gåfva till fattighjonen.

Sjömannaföreningen i Stockholm (Sjökap- Sporrongs fond (Mamsell A. :Maria Spor-
tenen B. A. Stenman m. fl. 1863)kr. 131,789. rong 1862) kl'. 750. Ladugårdslands förs.
Särskild styrelse; peIllioner, sjuk- och be- fattigvårdsstyrelse ; till utdelning Maria·
grafningshjelp samt beredande af platser. dagen åt fattiga.

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

Sjöstedts testamente (Kyrkoh. N. J. Sjö- tiga fader- och moderlösa barn.
stedt) kr. 6,000. Seraflmer-Lasarettsdirek- Stagmans fond (Trädgårdsmästaren Stag-
tionen; i den mån, de donerade medlen man 1826) kr. 5,000. Kungsholms församl,
dertill lemna tillgång, tillhandahålles kost- fattigvårdsstyrelse ; till förplägning af fat-
nadsfri sjukvård vid lasarettet, så vidt ske tighushjonen samt 3:ne pensioner å 30 kr.
kan i enskildt rum, för obefordrade pre- och 3:ne å 15 kr.
ster och, civile e. o. tjenstemän i Stock- Starbus testamente (Fru L. D. Starbus
holm och dess närmaste omgifning. 1874) kr. 1,260. Tyska församl, förestån-

Sjöstedtska fonden (Kyrkoh. N. J. Sjö· dare; till fattiga.
stedt 1856) kl'. 55,007. Styrelsen föl' 'I'ek- Statens Jernvägstraflks enke- och pupill-
niska skolan i Stockholm; bildande af en kassa (Staten 1872) kr. 2,773,552. Dir. för
särskild afdelning ror flickors undervisning Statensjernvägstrafikspensionsinrättn.; pen-
i svenska slöjdföreningens skola. sionering af aflidne delegares enkor och barn.

Sjöstedts testamentsfond (Eepslagareål- Statens Jernvägstraflks pensionsinrättning
dermannen O. Sjöstedt och hans hustru (Staten 1872) kr. 2,885,401. Särskild direk-
1815) kr. 5,154. Kungsholms förs. kyrko- tion; pensionering af ordinarie tjensteper-
råd; af räntan äro 2/3 anslagna till aflö-] sonal vidstatens jernvägstrafik.
ning åt en skollärare och återstoden till Statsanslag (årligt anslag) kr. 50,000,
utdelning åt fattige inom förs., som äro Dir. öfver arme ens pensionskassa; pensioner
sjuka, ålderstigna eller hafva flera barn, åt militärer, embets- och tjenstemäns i
företrädesvis fattiga gesäller af "Repsla- fattigdom efterlemnade hustrur och barn;
gareembetet." pensionerna tilldelas af Kgl, Maj:t efter

Skeppsholms försami. skol- och under- direktionens hörande; pensionsrätten grun-
hållskassa ; Skeppsholms församl, kyrko- och dar sig på mannens eller fadrens beställning,
skolråd. bouppteckningen samt fortfarande behof.

f. d. Skomakarembetet eller n. v. Sko- Steinmetz' fond (Grosshandlaren J. F.
makaremästareföreningen i Stockholm (O· Steinmetz 1855) kr. 3,000. Katarina förs. fat-
känd) kr. 212,616. Särskild styrelse; pen- tigvårdsstyrelse ; utdeln. åt fattighushjonen.
sioner, sjuk- och begrafningshjelp. Stenbergs fond (Handlanden A. Stenberg

f. d. Skräd dareembetets begrafnings-, pen- 1860) kr. 2,000. Adolf Fredriks förs. kyrko-
slons- och nödhjelpskassa (f. d. Skräddare- råd; kläder och böcker åt fattiga barn.
embetets kassa 1400) kl'. 11,950. C. P. Ahr- Stipendium Berzelianum (Bergsrådet J. L.
nell; begrafning, pension och nödhjelp. Aschan 1850) kr. 15,000. Vetenskaps-aku-

Sohms testamente (Bankokommissarie- demien; stipendium till understöd åt yng-
enkan U. Sohm 1842). Direktionen öfver lingar, hvilka egna sig åt kemiens studium.
Nödhjelpskassan , af fonden utlemnas årli- Stjerngranatsfond (Enkefru Stjerngranat
gen 20 pensioner il, 40 kr. 1819) kr. 4,800. Klara förs. kyrkoråd; rän-

Soldatbarnhuskassan (Officerskåren vid tan utdelas åt fattiga enkor med barn,
Svea artilleri) kr. 22,957. Dir. för Svea tillhörande församlingen.
art.-regem. pensionskassa; dels fattiga sol-I Stocks legat (Fredrik von Stock 1806)
datbarns beklädnad och underhåll, dels kl'. 4,500. Pastor i Tyska förs.; för fattiga.
pensioner åt afskedadt manskap. Stockholms allmänna Skyddsförening.

SOopiska fonden (Grefvinnan A. M. Soop Särskild direktion; inkomsterna, som best!i.
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sjukkassor och dermed jemförliga inrättningar. 629
af årsafgifter, äfvensom årliga bidrag ut- SOl' Z. Strandberg 1792) kr. 202,105. Sär-
delas åt behöfvande. skild direktion. Understödet, som består i

Stockholms Arbetareförenings sjuk- och fri läkarevård. medikamenter och ved m. m.
begrafningshjelpsfond (Stockholms Arbe- tilldelas pauvres honteux, och har under de
tareförening 1868) kr. 17,423. Särskild senaste åren utgått till öfver 300 personer
styrelse; sjuk- och begrafningshjelp åt fon- årligen.
dens ledamöter eller deras sterbhus. Stråhles testamentsfond(Kamererareenkan

Stockholms Gasverksarbetares sjuk- och H. M. Stråhle 1829) kr. 3,194. Maria förs.
begrafningskassa (Delegarno 1879) kr. 1,188. fattigvårdsstyrelse.
Särskild styrelse; sjuk- och begrafnings- Stråhles testamentsfond (Kamererareenkan
hjelp; årligt bidrag från gas bolaget 500 kr. H. M. Stråhle 1829) kr. 3,000. Katarina

Stockholms Mosaiska församlings sjuk- förs. fattigvårdsstyrelse.
hjelps- och begrafningssällskap (1788) kr. Stråhles testamentsfond(Kamererareenkan
21,725. Särskild styrelse; att vårda och H. 1\1.Stråhle 1829) kr. 3,000. Klara förs.
understödja sjuka samt ombestyra begraf- fattigvårdsstyrelse.
ning af atlidna mosaiska trosbekännare; Str'åhles testamentsfond(Kamererareenkan
ledamotsafgift är 5 kr. årligen, men under- H. M. Stråhle 1829) kr. 3,000. Storkyrko-
stöd Iemnas utan afseende på ledamotskap förs. fattigvårdsstyrelse ; likasom för de
i sällskapet. 3:ne föregående 2 pensioner till fattiga och

Stockholms Nationalkassa (Handlande af sjukliga öfver 60 år gamla enkor efter ci-
Stockh. skeppsrederier) kr. 128,923. Gross- vila ernbets- eller tjenstemän med företrä-
handelssocietetens deputerade; understöd åt desrätt för slägtingar.
orkeslösa sjömän, reshjelp samt sjömäns Sturm s fond (Fru Sturm 1879) kr. 28,000.
undervisning i främmande språk. 'ryska församl. föreståndare: lifränta till

Stockholms Polispersonals enke- och pu- slägtingar till deras (löd, sedan till behöf-
pillkassa (ej namngifven 1875) kr. 2,100. vande handtverkare.
Särskild direktion; understöd åt aflidne f. d. Stämpelafgifts- eller den s. k. Hall-
polismäns enkor och barn. kassan (Stockholms fabriksidkare 1770 års

Stockholms sjukhem (stiftad genom gåf- hallordning) kr. 55,543. Direktionen öfver
vor 1867) kr. 1,912,683. Särskild styrelse; Fabriksfattigkassan ; understöd åt fabriks-
vård af obotligt och långvarigt sjuka; före- arbetare.
trädesvis från Stockholm; patienternos an- Sundberg P:sons testamente (Kramhandl.
tal: 108 å friplats och 28 betalande 450 J. Sundberg Pettersson 1792) kr. 1,000.
kr. årligen. Bemedlingskommissionen ; pensioner åt bor-

StockholmsSkyddsförening för frigifna gare och deras enkor.
(stiftad på initiativ af Stockholms arbe- Sundbergska donationen (Hofqvartermä-'
tareförening 1879) kr. 833. Särskild st y- staren E. Sundberg 1780) kr. 1,200. Veten-
relse ; att från återfall i brott söka bevara skaps akademien ; premium åt med. stud.
frigifne fångar samt att mildra den all- Sundins testamente (Mamsell L. M. Sun-
märrna fördomen och oviljan hos arbets- din 1879) kr. 24,706. Bemedlingskommis-
gifvare och arbetare gent emot straffade sionen; enka eller döttrar efter borgare i
personer; åtnjuter f. n. 1,000 kr. om året af Stockholm, med företräde för sidenkram-
fångvårds medel. handlareenka och döttrar.

Stockholms Sjöm'anshuskassa (Stock olms Sundströms gåfvomedel (Handlanden C.
sjömanshus) kr. 388,352. Särskild direktion; G. Sundström 1869) kr. 1,900. Jakobs och
understöd åt orkeslösa sjömän, deras enkor J ohannis förs. fattigvårdsstyrelse ; räntan
och barn, samt bidrag till förbättrande af utdelas nyårsaftonen i 3 lika delar till be-
underlärames vid Stockholms Navigations- höfvande och obotligt sjuke handlande eller
skola löner; år 1880 utbetalades 16,965 kr. deras enkor, eller handtverkare eller ock
åt 1,706 personer. till Jakobs förs. fattiga i allmänhet.

Stockholms Sjömanshus (Kgl. reglem. Svaans testamente (Enkefru A. M. Svaan
1748) kr. 395,077. Särskild direktion; till f. Vockamer 1763) kr. 18,000. Direktionen
understöd åt orkeslösa och nödlidande m. m. öfver Allmänna Enke- och Pupillkassan;

Stokoes fond, benämnd Stenbergska Stif- räntan är anslagen till pensioner åt fattiga
telsen (Enkefru C. Ch. Stokoe 1873) kr. 3,000. enkor af god frejd, hvilkas män varit an-
Katarina förs. fattigvårdsstyrelse ; till ut- stäida i statens tjenst, utan afseende på
delning åt 10 fattiga inom församl. hvarje år. stånd eller vistelseort; och ega slägtingar

Storkyrkoförsamling~ns barn krubba kr. 1 till gifvarinnan eller hennes aflidne män
7,667. Särskild styrelse; barnavård. företrädesrätt.

Strandbergska Läkareinrättningen (Asses- Svea Lifgardes barnhus- och kyrkobygg-
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nadskassa (Statsmedel och sammanskott medlen användas till förskaffande af arbete
1770 o. 1778) kr. 30,035. Särskild dir.: åt fattiga qvinnor.
understödjande af fattiga gartiistbarn, huf- Sällskapet "D. G." (1864) kr. 30,000. Sär-
vudsakligen genom inköpande å barnhuset. skild styrelse; för inbördes hjelp och bistånd.

Svea Ordens begrafningskassa(Sveaordens Sällskapet "K. B." (flere personer 1853)
ledamöter 1867)kr. 6,553. Särskild styrelse; kr. 460. Särskild styrelse; att bekläda
begrafningshjelp åt ledamöter. fattiga barn.

Svenska lärarinnornas pensionsförening Sällskapet "N. N.". Särskild styrelse;
(1855) kr. 217,235. Särskild styrelse, lif- inkomsterna användas till understöd åt fat-
ränta vid 55 års ålder. tiga artister.

Svenska Postmannaföreningen (1877) kr. Sällskapet "P. B.". Särskild styrelse;
3,035. Särskild styrelse; sjukhjelp åt post- inkomsterna användas till understöd samt
tjenstemän samt begrafningshjelpåt an- sjuk- och begrafningshjelp åt medlemmar
höriga, af sällskapet.

Svenska Publicisternas understödsföre- Sällskapet "Redliga Vänner" flere (perso-
ning (1881) kr. 45,874; särskild styrelse. ner) kr. 10,239. Särskild styrelse; sjuk- och

Säfbohms testamente (Snickareålderman- begrafningshjelp. ..
nen D. Säfbohm) kr. 750. Direktionen öf- Söderbergs donation (Ofverintendenten
ver Borgerskapets Enkhus; handpenningar G. Söderberg 1873) kr. 8,000. Akad. f. d. f.
åt å enkhuset intagna snickareenkor. konsterna; till belöningar å högtidsdagen.

Sällskap "För uppmuntran af öm och Söderbergska fonden (Fabrikör P. Sö-
sedlig modersvård" kr. 80,000. Särskild derberg 1850) kr. 1,500. Direktionen öfver
direktion; räntan användes till understöd Fabriksfattigkassan ; understöd till 2:ne
dels i pensioner till belopp af 10 till 25 strumpfabriksarbetare.
kr. dels i kläder m. m. åt fattiga mödrar Söderströms fond (Skomakareålderman-
och minderåriga barn. ' nen C. H. Söderström 1871) kr. 2,000. Stor-

Sällskapet Barnavännerna. Särskild di- kyrkoförs, kyrkoråd; tillfälliga understöd.
rektion; sällskapets ändamål är att be- Söderströms testamentsfond (Mamsell S.
kläda fattiga barn och bereda dem julglädje. Söderström) kr. 988. Jakobs och Johannia

Sällskapet "De Fattiges Vänner" (Gross- förs. fattigvårdsstyrelse; räntan utdelas
handlaren J. E. Törnqvist m. fl. 1826) kr. Sofiadagen till församl, fattighushjon.
36,726. Särskild direktion; räntan an- Söderströmska fonden (Grosshandlaren
vändes dels till mindre understöd åt be- F. H. Söderström 1875) kr. 15,000. Direk-
höfvande af alla klasser, dels till fattiga tionen öfver folkskolelärarnes pensionsin-
skolbarns beklädnad; räntan å 3,000 kr. rättning; pension åt "reglementariat obe-
'utdelas åt 4 personer af qvinnokön. rättigade pensionssökande folkskolelärare".

Sällskapet "De Nödlidandes Vänner" (af Tamms stipendiefond och Widegrens sti-
Kgl, Maj:t 1816 faststålda stadgar) kr. pendiefond (Brukspatron C. A. Tamm 1865
123,250. Särskild direktion; räntan å ka- och Kassör G. Widegren 1880) kr. 2,163.
pitalet jemte de årliga afgifterna af säll- Musikaliska Akademien; flöjtblåsning, rän-
skapets ledamöter användes sålunda: att tan reserverad.
a) 5 inom Adolf Fredriks församling bo- Teknologiska Institutets elevers stipen-
ende, hvilka pastor eger bestämma, undfå diefond (subskription 1877) kr. 16,975. 'I'ek-
hvardera 15 kr.; b) 200 personer, med pen- niska högskolans styrelse; stipendier åt
sioner il 20, 30, 40 till 50 kr. hvardera, Tekniska högskolans elever.
erhålla tillsammans 5,200 kr., c) de min- Telegrafverkets pensionsinrättning (Kgl.
dre belopp, som derefter finnas att tillgå, Maj:t 1874) kr. 585,983. Särskild direktion;
utde~ såsom tillfälliga understöd. telegrafpersonalens pensionering; statsbi-

Sällskapet "Enighet och Frihet" (flere drag 60,243 kr. 90 öre.
personer 1855) kr. 48,132. Särskild sty- Tengströms fond (Kamereraren C.A. Teng-
relse , sjuk- och begrafningshjelp; år 1880 ström 1864) kr. 10,100. Katarina församl.
utdelades 7,864 kr. till 196 personer. fattigvårdsstyrelse; af räntan utdelas 4 pen-

Sällskapet för dygdigt och troget tjenste- sioner il 50 kr. till fattiga enkor och 4
folks belönande (Grefve C.Löwenhjelm 1829) il 50 kr. till qvinliga tjenstehjon, som längre
kr. 78,262. Särskild direktion; belöningar. tid tjenat inom samma familj; återstoden

Sällskapet ,Jultomtarna kr. 35,492. Sär- användes till fattighushjonens underhåll.
skild direktion; utdelning af kläder åt Teniels fond (Mamsell U. 'I'eniel 1831)
fattiga barn. kr. 1,500. Adolf Fredriks förs. fattigvårds-

Sällskapet "Till arbefsflitens befrlim- styrelse; till församl. flickskola.
jande" kr. 6,000. Särskild direktion; ränte- Thams donation (Enkefru M. C. Tham
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1865) kr. 50. Vederbörande läroverkskol- Timmermans-Ordens Hospital (1796). Sär-
legium; premiekassa. skild direktion; att med husrum, ved, ljus,

Thams donation (Enkefru M. C. 'I'ham 10 kr. i månaden, 12 kr. årligen till be-
1865) kr. 130. Vederbörande läroverks- klädnad samt tillfälliga obestämda bidrag
kollegium; böcker åt fattiga lärjungar. förse fattiga.

Tharmouths fond (Mamsell A. 'l'harmouth f. d. Tobakshandels-societetens pensions-
1850) kr. 1,880. Kungsholms förs. fattig- kassa (f. d. Tobakshandels-societeten 1873)
vårdsstyrelse; till kläder åt fattighjonen, kr. 11,000. Bemcdlingskommissionen; pen-
synnerligen gamla tjenare. sioner till enkor och döttrar efter tobaks-

Thernbergs testamente (Handelskassören handlare.
J. 'l'hernberg 1821) kr. 15,000. Dir. öfver Torkens fond (Kapten J. B. von Torken
Borgerskapets Enkhus: fonden tillfaller enk- 1813) kr. 1,200. Kungsholms församl, fat-
huset efter nuvarande pensionärens död. tigvårdsstyrelsc: till sjuka och sänglig-

Thernbergska testamentsfonden(Handels- gande inom fattighuset.
kassören J. 'I'hemberg 1821). Direktio- Totties pensionsfond (Stockholms stads
nen öfver Allmänna enko- och pupillkas- Brandförsäkringskontor 1847) kr. 46,585.
san; understöd åt behöfvaudc enkor, före- Stockholms stads Brandförsäkringskontor;
trädesvis sådana, som af enke- och pupill- räntemedlen användas till pensioner och
kassan åtnjuta små pensioner och h afva årliga understöd åt de på brandförsäkrings-
flera oförsörjda barn; för närvarande utgå kontorets stat uppförda tornväktares efter-
3 pensioner il 90 kr. lemnade cnkor och oförsörjda barn samt åt

Thunska stipendiefonden (Kammartjena- enkor och barn efter personer, som vid
ren A. 'I'hun 1731) kr. 55,960. Kungl. F'ör- eldsvådor omkommit, äfvensom åt sådane,
valtningen af de under f. d. KgI. Ofre Borg- som vid eldsvådor blifvit skadade.
rättens vård stäida medel; understöd åt Toutens testamente (Enkefru A. M. 'I'outcn
torftiga studerande (dock såsom testamen- 1791) kr. 556. Storkyrkoförsaml, kyrkoråd.
tet säger: "Medisin, för den ovisshet jag Trolles pensionsfond (Ofverkommissarie
sjelf erfarit, undantagen"); hvart 3:dje år C. J. Trolle 1875) kr. 5,900. Skeppsholms
Iemnas ett resestipendium af 2,400 kr. åt fårs. kyrkoråd; räntan utbetalas såsom un-
en studerande för idkande af studier vid derstöd till en i fattigdom stadd enka efter
utländskt universitet, med skyldighet att tjensteman vid kgl. flottans, Stockholms
qvarstanna der ett halft år. stations, civilstat,

Thurgrens pensionsfond (Jungfru Bri- Uno Troilis fond (Doktorinnan S. Hell-
gitta 'I'hurgren, enligt testamente af Marn- man 1880) kr. 4,000. Akad. f. d. f. konst.:
-sell Charlotta Callander) kr. 3,000. Patri- stipendier åt elever; Iifränta kr. 162: 50.
otiska sällskapet; till understöd åt åldriga Tullstatens enskilda pensionsinrättning
och fattiga tjenare. (KgI. Maj.ts bref 1805) kr. 282,975. Sär-

Thåströms fond (Enkefru F. L. 'I'håström skild direktion; sjukhjelp åt enkor och
1832) kr. 22,250. Stockholms Förmyndare- barn efter tullverkets embets- och tjenste-
kammare; pensioner iL 75 kr. åt fattiga män samt betjente .
enkor och döttrar efter civila tjenstemän, af Tunelds donationsfond (Statskommi.s-

Tidmarks o. Sundins Pensionsfond (Mam- sari en C. E. af 'I'uneld 1861) kr. 50,312. DIr.
sell S. M. Sundin 1859) kr. 205,486. Dir. öfver Civilstatens pensionsinrättning; di-
-för borgerskapets enkhus. Pensioner il, 300 sponeras för civilstatens enskilda enke- och
kr. tilldelas för i behof stadde fruntimmer pupillfonds behof.
af den så kallade bättre samhällsklassen, Tunelii fond (Kryddkramhandl. Johan Tu-
hvilka, födda i Stockholm och minst 30 år nelius 1833) kr. 6,000. Klara församl. fat-
gamla, äro antingen blinda eller "i sina tigvårdsstyrelse ; räntan tilldelas. 4 inom-
händer förlamade eller förvridna, så att de församl. boende fattiga enkor eller Jungfrur.
icke kunna sig med arbete försörja". Typografiska Föreningen (H:. W: Lind-

Timells testamente (Mamsell U. 'I'imell) ström m. fl. 1846) kr. 10,000. Särskild sty-
kr. 1,500. Adolf Fredriks förs. fattigvårds- relse ; sjuk- och begrafningshjelp m. m.
styrelse, till förs aml, flickskola. Tyska försami. fattigkassa, kr. 9,000.

Timells testamente (Mamsell U. 'I'imell Tyska församl. kyrkoråd.
1831) kr. 6,000. Direktionen öfver Nöd- Törneboms fond (Assessor E. Törne-
hjelpskassan; räntan användes till 4 pen- bom 1831) kr. 3,000. Bemedlings-kommis-
sioner å 75 kr., af hvilka tv änne skola tfll- sionen; för sängliggande å fattighus.
delas "öfver 50 år gamla fattiga döttrar, den Törnebomska fonden (Stärnpelmästaren
ena efter civil eller militär tjensteman och Assessorn E. Törnebom 1831) kr. 3,464.
den andra efter borgersman i Stockholm." Direktionen öfver Fabriksfattigkassau; un-
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derstöd till afiidna fabriksidkares och fa- pensionskassa (Underofficerskåren vid Svea
briksarbetares fattiga barn under 16 ar. art.-reg.te 1875) kr. 7,540, Dir. för Svea

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

Törneboms testamente (Assessorn och gång utdelas.
Stämpelmästaren E. 'I'örnebom 1831) kr. Wadstena Krigsmannahuskassa. Kungl.
113,500. Direktionen öfver nödhjelpskas- Arme-förvaltningens civila departement;
san ; pensioner till enkor och barn efter kassans inkomster bestå af ett statsanslag
civila tjenstemän vid Stockholms stads sty- å 242,485 kr. 58 öre samt räntor å utlånta.
relses juridiska verk samt pensioner till medel. Af denna kassas äldre inkomster
fabriksidkares enkor och barn i Sthlm. öfverlemnas 3/5 till Armens Pensionskassa,

Törneboms testamente (Assessorn och och af de återstående 2/5 samt af de s. k.
Stämpelmästaren E. Törnebom 1831) kr. nyare afgifterna och räntemedlen utgår
106,500. Bemedlingskommissionen; räntan underhåll till gemenskapen vid så väl in-
är anslagen till pensioner il 75 kr. åt enkor delta som värfvade regementen.
och barn efter medlemmar af Stockh. bor- Wadstena Krigsmanshuskassa (Konung
gerskap (utom fabriksidkare, för hvilka nyss Gustaf II Adolf) kr. 4,367,487. Kgl. Arme-
omförmälde fond är afsedd), hvarjemte för förvaltningen; understöd åt orkeslösa sol-
särskilda af testator bestämda ändamål ut- dater; år 1880 utdelades 287,484 kr. till
betalas 600 kr. årligen; dessutom utgå 11,922 personer.
särkiida anslag såsom till Ortopediska in- Wadströms fond(JungfruWadströml791
stitutet m. fl.' kr. 250. Klara förs. kyrkoråd; åt fattiga

Törnemans och Wistrands fond (Assessor jultiden.
J. A. Törneman och Professor A. H. Wi- Wadströms fond kr. 300. Ladugårdslands
strand 1864) kr. 300. Maria församlings församl. kyrkoråd; till julgåfvor åt fattiga
fatti~vårdsstyrelse; behöfvande inom för- fruntimmer.
samhngen. Wadströms fond (Jungfrun U. Wadström

Törners donation (Kommissionslandtmä- 1789) kr. 10,000. Stockholms Förmyndare-
taren J. G. Törner 1874) kr. 44,348. Tekn. kammare; pensioner tilldelas "10 gamla
högskolans styrelse; stipendier och reseun- jungfrur, som uppnått 60 år, hälften af ei-
derstöd åt tekniska högskolans elever. vila och hälften af borgareståndet."

Törnqvists donationsfond (Kamereraren i Wadströms testamente (M:ll U. Wadström
Kammarkollegium C. Törnqvist 1861) kr. 1789) kr. 250. Storkyrkoförsaml. kyrkoråd.
27,384. Dir. öfver Civilstatens pensions- Wretterdahls testamentsfond (Prostinnan
inr., disponeras för Civilstatens enskilda C. E. Wmtterdahl 1860) kr. 300. Jakobs
enke- och pupill fonds behof; genom nådigt och Johannis förs. fattigvårdsstyrelse; rän-
bref 31/8 1866 bestämde att utgöra grund- tan utdelas till någon behöfvande i förs. '
fond för civilstatens kapital- och Ilfförsäk- VahlsKogs stipendium (Enkefru L. M.
ringsanstalt. Vahlskog 1818) kr. 6,000. Jakobs och Joh.

Törnqvists fond (Kamereraren C. Törn- förs. kyrkoråd; understöd till ynglingar,
vist 1861) kr. 3,000. Förmyndarekammaren; som egna sig för studier till inträde i pre-
premier åt lärjungar; understöd åt fattiga sterliga ståndet. .
ynglingar, som visa särdeles håg för stu- Wahrendorifs fond (Enkefru ]\L J. Wah-
dier vid Katarina lägre elementarläroverk. rendorff) kr. 1,500. Nikolai församl-s kyrko-

Törnqvists fond (Kamreraren C. Törn- fattigkassa.
qvist 1866) kr. 14,000. Katarina församl, Wallinska fonden (Erkebiskopinnan A. M.
fattigvårdsstyrelse ; 250 kr. utdelas till Wallin 1847) kr.4,043. Dir. öfver Sthms stads
fattighushjonen hvarje år ,7/,2 (testators undervisningsverk; stipendier. åt studerande.
dödsdag); återstoden användes till förbätt- Wallmarkska donationen (Ofverdirektören
rande af hjonens kost. L. J. Wallmark 1847) kr. 46,310. Veten-

Ugglas' fond (Excell. grefve G. af Ugglas skapsakademien; räntan skall användas till
1855) kr. 2,000. Klara fattigvårdsstyrelse; prisbelöningar för rön och uppfinningar,
till styrelsens godtfinnande. som akademien finner befordra vetenskaper-

Undens fond (Handlanden A. E. Unden nas och näringarnas framsteg samt till un-
1837) kr. 2,700. Adolf Fredriks församl, derstöd för undersökningar och resor, som
fattigvårdsstyrelse: till så många nödstäide akademien anser leda til] nämda mål.
af ofrälse stånd, som af räntan kunna er- Wallmarkska fonden (Ofverdirektören L.
hålla 50 kr. J. Wallmark 1847) kr.: 16,590. Svenska

Underofficerarnes vid Svea Art.-reg:s slöjdföreningens styrelse; understöd till yng-
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sjukkassor och dermed jemförliga inrättningar. 6311
lingar, .som gifva hopp om sig att blifva medlingskommissionen ; pensioner till bor-
skicklige näringsidkare, samt belöningar garadöttrar.
för uppfinningar och förbättringar i närin- Westfeldts fond (Enkan M. Westfeldt
gal' och slöjder. 1869) kr. 2,000. Adolf Fredriks församL

WarodelIs pensionsfond (Handlanden L. fattigvårdsstyrelse; till uppfostran af fat-
J. Warodell 1863). Bemedlingskommissio- tiga barn inom församl,
nen; 215 af Bergstrahlska husets hyror ut- Westmans fond (Ryttmästaren J. West-
betalas som pensioner till borgare, deras man och hans hustru 1804 och 1817) kr.
enkor och barn; 12,062 utbetalades 1880 2,700. Adolf Fredriks församl. fattigvårds-
till 159 personer. styrelse; till 9 st. för inträde på fattighus

WarodelIs pensionsfond (Handlanden L. sökande, till dess de kunna blifva intagna.
J. Warodell 1863) kr. 2,000. Sällskapet Wickholms stiftelse (Lumphandlaren P.
P. B.; till fattiga enkor och barn. A. Wickholm 1850) kr. 6,500. Adolf Fre-

Vega-fonden (samlad på föranstaltande driks församlings kyrkoråd; räntebeloppet
af svenska sällskapet för antropologi och användes dels till underhåll och beklädnad
g-eografi, genom allmän subskription inom Iåt föräldralösa barn genom fattigvårds-
Sverige, till minne af Vega's kringsegling styrelsens försorg, dels till kontanta bi-
af Asiens hela kuststräcka under A. E. drag, som af kyrkoherden utdelas bland de
Nordenskiölds ledning, 1880) kr. 34,723. mest behöfvande inom församlingen.
Vetenskapsakademien; fondens ändamål är Widboms fond (Mamsell A. Widbom 1877)
att verka för främjande oeh uppmuntran kr. 1,000. Adolf Fredr. förs. kyrkoråd; un- ./
af geografisk forskning; dels under namn derst. åt s. k. pauvres honteux; f. n. lifränta.
af Vegastipendiet, understöd för företa- WidelIs fond (Grosshandlaren J. C. Widell
gande af forskningsresor i mindre kända kr. 3,000. Nikolai förs. kyrkofattigkassa.
trakter; dels medel för utdelande af en Widings fond (Kyrkoherden L. P. Widing
medalj i guld, benämnd Vega-medaljen, åt 1814) kr. 6,815. Ladugårdslands församl.
personer, som på ett utmärkt sätt främjat kyrkoråd; af räntan utdelas 5 pensioner,
den geografiska forskningen; såväl stipen- 1 il, 50 kr., 1 i1 35 kr. och 3 il, 30 kr.,
diet som medaljen utdelas af Svenska Säll- åt inom församlingen boende tjenstemäns
skapet för antropologi och geografi. enkor eller döttrar, hvarvid de efter prest-

Y{enerska testamentsfonden (Lifmedikus män hafva företräde.
Wener 1813) kr. 3,125. Sundhetskollegium; Widmans fond (Grosshandlaren P. U.
till gratifikationer åt karol. institutets Widmans dotter och måg R.. 'I'h. Ceder-
elever m. m. schiöld 1859) kr. 1000. Maria försarnl.

Wennberg, "Lotten Wennbergs fond för kyrkoråd; åt 2:ne inom församl. boende
hjelpbehöfvande" (1864) kr. 32,508. Sär- borgareenkor.
skild direktion; fonden är afsedd till: l) Wiers fond (Bryggaren Wiers enka 1788)
Inköp af en frisäng å "Stockholms Sjukhem" kr. 1,682. Klara fattigvårdsstyrelse; till
för obotligt sjuke; 2) inköp af en frisäng i fattighjonen i Klara och Adolfs Fredriks
"Vårdanstalten för sjuka barn"; 3) inlösen församling. .
och underhåll af ett värnlöst, döfstumt Viktualiehandlarnes pensionsinrättning kr.
eller blindt barn å någon af hufvudstadens ~OO,OOO. Särskild direktion; pensionsta-
skolinrättningar eller barnhem; 4) under- garne äro omkring 50.
stöd åt sådane fattige och välfrejdade per- von Willebrands fond (Friherre E. M.
soner, som genom sjukdom eller annan oför- von Willebrand 1854) kr. 110,700. Stock-
vållad olycka äro i behof af en tillfällig holms Förmyndarekammare ; understöd.
eller ögonblicklig hjelp. Winboms pensionsfond (Domprostenkan

Wertmiillers fond N:o I (Bryggaren och C. Winbom 1821) kr. 3,000. Stockholms
Ryttmästaren G. Wertmiiller 1864) kr. 2,170. Förmyndarekammare; räntan är anslagen
Maria församl, fattigvårdsstyrelse ; uppfo- till understöd åt ogifta döttrar samt enkor
stringshjelp för 2:ne värnlösa barn. efter ofrälse ståndspersoner med företrädes-

Wertmiillers fond N:o 2 (Bryggaren och rätt för gifvarinnans slägtingar.
Ryttmästaren G. Wertmiiller 1864) kr. 2,012. Vinskänkssocietetspensions- och Begraf-
Maria försarql, fattigvårdsstyrelse; fattig- ningshjelpskassa kr. 12,050. Särsk. styrelse.
hushjonens förplägning å testators födelse- Wirenska Stipendiefonden (Fabrikören A.
dag den 23 Februari. G. Wiren 1875) kr. 10,657. Vederbörande

Wessmans fond (M. Wessman) kr. 1,500. lärov-kolleginm , understöd åt studerande.
Storkyrkoförsaml. skolråd. Wirrwachs fond (Enkefru C. E. Wirrwach

Westerbergs testamente (Traktörsdottern 1788) kr. 8,333. Maria församlings fattig-
e. M. Westerberg 1840) kr. 20,175. Be- vårdsstyrelse; af räntan användes 400 kr.
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till pensioner (3 a 50 kr. 4 å 37 kr. 50 öre Åker~lads donationsfond (Spegelfabrikö-
och 4 å 25 kr.) åt elfva ofrälse mäns enkor, ren J. Akerblad 1777) kr. 83. Jakobs och
som äro fattiga och till frejden oförvitliga, Joh. f. fattigvårdsstyrelse ; till jul och ny.
företrädesvis sådana, som hafva omyndiga årsgåfvor åt fattighushjonen.
barn. e!ler sjuka föräldrar att försörja. e Åkerlunds fond (fröken Augusta Ulrika

~I~,"gs testamentsfond (Enkefru M. l? Akerlund) kr. 3,000; räntorna skola årligen
Witting 1782) kl;:'430. J akobs ~.chJ ohannis utdelas till 2 aktningsvärda fruntimmer
!ör~amI. f::ttlgvardsstyrelse; \anta~. skall inom Storkyrkoförs., hvilka fyllt 50 år;
årligen Mlchaelsmessodagen lika ..fordelas 3,000 kr., räntorna skola årligen utdelas till
mellan 3:ne enkor och 3:ne faderlösa barn 2 aktninevärda fruntimmer inom Adolf Pre-
inoJ?: församl., ~.vil~a äro. i ömmande och driks för~., hvilka fyllt 50 år. •
behofvande omstandlghete~.' e Åkerströms testamente (Enkefru H. J.

Wrangel~ testamente (Fro.k.en M.~: Wr~n. Åkerström) kr. 7.415, Direktionen öfver
gel 170.6) kr. Y50. Tyska församl. förestån- Hofstatens Gratialkassa; af räntan utgå
dar~} till fattl~a... . tre pensioner i. 120 kr., som tilldelas fat-

Valg. Fru.ntlmm.-sallskapet (Pn~.sess.an tiga enkor eller döttrar efter vid KgI. hof-
Sofia Alb~rtma 1825) kr. !8,686. Sa!.skIld vet anstålde personer.
styrelse; inkomsterna besta af dels rantor, o • e
dels årsafgifter; under de senare åren har .Alelllska fonden (Kyrko~erden..J. H. Ale-
årligen utdelats till fattiga fruntimmer mus 1822) k~. ~6,070. DI\ekt. ofv: Sthms
omkring 2,300 kr.' stads. undervlsmng~verk; un pensionsfyll-

Vänner till Pauvres Honteux (Grefvinnan na~ at afskedade lärare,
Ch. von Schwerin f. Liliencrantz 1860) kr. Angfartygsbefälhafvare-sällskapet (1857)
189,590. Särskild direktion; beredande af kr. 83,000. Särskild styrelse; pensions- och
bostad och delvis föda åt aktningsvärda understödskassan kr. 83,000.
n.:untimmer ll:~ ståndspersonsklassen;.in.~ä.tt. Öbergs fond (Mamsell Ch. Öberg 1874)
mngen eger afven 102,364 kr. mot hfranta. kr. 5,000. Klara förs. kyrkoråd; understöd

Vänskapsbröderna "W .. ~." .(flere perso- åt fattiga.
n.er 1827) kr. 2~,892.. Särskild styre~~e; Ödmans testamente (Fru Hedv. Ödman
~Juk- och begrafningshjelp s~mt understod; 1791) kr. 3,181. Direktionen öfrer Bor-
ar 1880 utdelades 3,999 kr. till 93 personer. gerskapets Enkehus: räntan tilldelas Il

Vänskapsförbundet (flere personer 1865) borgarsenkor '
kr. 48,477. Särskild styrelse; sjuk- och.. .. .
begrafningshjelp samt understöd. .. Ofver~.troms fond (Kyrkoherden. F. yr.

Yhlens legat (A. C. von "Ihlen) kr. 125. Ofvers~rom 186!» kr. 20,23~ ...Katanna fors.
Pastor i 'l'yska församlingen; för fattiga. ky!,korad; pensioner och hfral!-.tor.

Zettersten P:s testamente (Kryddkramh. Ohm ans fond (Enkan H. Ohman 1791)
E. Zettersten P:ns 1836) kr. 15.000. Direk- kr. 800. Maria fors. kyrkoråd; stipendier
tionen öfver Borgerskapets Enkehus. Af åt södra latinläroverket till obestämdt antal.
r~ntar: tillfape~ ';. Enkelruset och de ör Östbergs fond (Öfverväg:aren F. J. Ö~t-
n~a ~/4 utga s~som pensioner å y5 kr:. at berg 1813) kr. 400. Katarina förs. fattlg-
välfrejdade fattiga e~kor ..eller oglft~ dött- vårdsstyrelse ; pension åt en qvinna bland
rar efter borgare; for narvarande ar pen- pauvres honteux.
sionärernas antal 10. Östergrens fond (Hamnfogden L. E.

Zetterstens fond (Garfva~en J:.H. Zett~r- Östergren 1852) kr. 500. Katarina förs.
s~en 1836) kr .. 750. K;atarm:: fors .. fattig> fattigvårdsstyrelse ; förplägning vid jultiden
vardsstyrelse; Julkost at fattighushjonen, åt sängliggande sjuka å fattighuset.

Zetterstens testamente (Garfvaren J ...H. .. Östergrens fond (Hamnfogden L. E.
Zettersten 1790) kr. 50. Storkyrkofors. Ostergren 1852) kr. 500. Maria församl,
kyr~oråd. . ..• fattigvårdsstyrelse; utdelning i likhet med

Ziervoqels donation (Justitie-rådet C. ofvanstående fond.
Ziervo&,el 1824) kr. 7,500. Jakobs och Joh. Östermans fond (Enkefru U. Österman
kyrkorad; understöd ~.ill ogifta döttrar eller 1779) kr. 9,036. Maria församl, kyrkoråd;
enkor efter embetsmän, räntan fördelas emellan 4 fettiga o. väl-

Å. B. F., Ångb&tsbefälhafvare-föreningen frejdade enkor, tvänne af civil- samt tTånne
(Ängslupsbefålhafvarne J. F. Söderman och af borgareståndet, bvilka ej från annat håll
C. J. Gillberg 1877) kr. 4,500. Särskild st y- ega pension eller understöd, gällande pen-
relse , sjuk-, begrafningshjelp och understöd. sionerna 'for lifstiden.
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