
 

Riddarhusets kungörelser 
angående lediga stipendier, understöd och gratifikationer 

 

Ansökningstiden går ut den 15 oktober 2017. 
 

Observera att stiftelsernas statuter av utrymmesskäl återges i 
korthet och därför inte ger fullständig information! 

 

Kungörelse angående lediga stipendier 
 
Ansökan angående ledigförklarade stipendier skall senast den 15 oktober 2017 vara 
riddarhusdirektionen tillhanda under adress Riddarhuset, Box 2022, 103 11 Stockholm. För 
sent inkommen ansökan kan ej beaktas. Obs! anvisningarna på ansökningsblanketten 
måste följas! 
 

Blanketter kan erhållas fr.o.m 1 juni 2017 på Riddarhusets hemsida 
www.riddarhuset.se. Erforderliga upplysningar och blanketter kan erhållas på 
Riddarhusets kansli tel 08-723 39 93. Utdelning beräknas ske under andra kvartalet 
påföljande år. 

 

Endast nya blanketter gäller. 
 

Beslut om tilldelning av stipendier sker efter slutförd handläggning av samtliga 
inkomna ansökningar. Handläggningstiden påverkas dels av att tillgängliga 
utdelningsmedel i varje fond kan fastställas först efter avslutat räkenskapsår och dels av 
att arbetet med att behandla samtliga ansökningar och fördela stipendiemedlen i enlighet 
med varje fonds statuter är omfattande. Detta medför att beslut om utdelning i allmänhet 
ej kan anpassas till studieplaner och terminsstarter. Utdelning kan beräknas ske under 
andra kvartalet året efter ansökningsåret. Antalet stipendier för utlandsstudier är 
begränsat. 
 

 

Till ansökningar skall i förekommande fall fogas följande handlingar: 
 
Av studerande vid universitet eller annan högre läroanstalt: 

Betyg över gymnasieexamen eller annan examen, som berättigar till inträde vid 
universitet, högskola eller motsvarande samt antagningsbesked/registreringsintyg över 
studier som kommer att bedrivas under läsåret. 

 
Av militära sökande och studerande vid andra läroanstalter: 

Betyg från militära skolor sökanden genomgått, senaste terminsbetyg samt i 
förekommande fall betyg över gymnasieexamen samt, om detta inte framgår av övriga 
handlingar, antagningsbesked/registreringsintyg över studier som kommer att bedrivas 
under läsåret. 

 
När företrädesrätt åberopas till fond med anledning av släktskap till testator/testatrix skall 
släktledning/härstamning bifogas. 



 
Var vänlig notera att stipendier ej kan erhållas under pågående militärtjänstgöring 
samt att de flesta stipendier endast utdelas för eftergymnasiala studier. Observera att 
många stipendier förutsätter studier på heltid och under minst ett helt läsår. 
 
Alla ansökningar databehandlas. 
 
Formella krav på ansökningar om stipendier: 
 
De uppgifter som erfordras för behandling av ansökan framgår av anvisningarna i 
ansökningsblanketten. Särskilt viktigt är: 

• att namn- och adressuppgifter är korrekta och läsbara 
• att tidpunkten för studiernas början och beräknade avslutning anges – samt 

läroanstaltens namn 
• att avlagda examina och/eller tentamina redovisas 
• att handlingar som inte är relevanta för ansökan (t.ex. intyg beträffande tidigare 

tjänstgöringar, fritidssysselsättningar eller kårengagemang) och handlingar som 
insänts tidigare (t.ex. gymnasiebetyg) undanbedes. 

Ett stort antal av de stipendieansökningar, som insändes förra året var ofullständiga. 
Avsaknad av obligatoriska bilagor, ofullständigt ifylld eller för sent ingiven ansökan 
leder till avslagsbeslut. 
 
 
Löfvenskjöldska resestipendiet, det s.k. "stora resestipendiet" 

Riddarhusdirektionen vill rikta särskild uppmärksamhet på möjligheten att söka det 
Löfvenskjöldska resestipendiet avseende kvalificerade studier utomlands för sökande    
med avlagd akademisk examen. Viss företrädesrätt föreligger. Ytterligare uppgifter 
återfinns under nr 123 Löfvenskjöldska resestipendiefonden. Reseberättelse skall 
insändas till riddarhusdirektionen snarast efter studiernas avslutande. 

 
Lennart von Heijnes fond 

Beträffande denna fond gäller att stipendier utdelas dels efter avslutad militär utbildning 
på vissa kurser, dels efter avlagda tekn. dr-, tekn. lic- och civilingenjörsexamina. Viss 
företrädesrätt föreligger. Ytterligare uppgifter återfinns under nr 298 Lennart von 
Heijnes fond. 

 
5. Adliga kadettskolefonden: stipendier till behövande personer av adlig börd eller äldste son av huvudman för 
s k § 37-ätt för studier på nivå över grundskolan, dock ej för studier inom gymnasieskola. 
 
12. Alströmerska fonden: stipendium till manlig ättling av alströmerska släkten, i åldern 10-25 år. Endast 
personbevis behöver bifogas ansökan. 
 
290. Henrik och Ida Arfwedsons, f Tersmeden, fond: stipendier till ungdom tillhörande den svenska adeln, 
varvid även medlemmar av släkten Arfwedson får ifrågakomma, oaktat släkten ej tillhör adeln. Visst företräde 
för sökande från släkterna Arfwedson och Tersmeden. 
 
15. Ida Bennets fond: stipendier till behövande medlem av släkten Bennet. 
 
17. A L och I B Bergengrens fond: stipendier till i första hand avkomling i rätt nedstigande led till direktören 
Axel Lorens Bergengren och fru Ida Bernhardina Bergengren som äro i behov av hjälp och därefter behövande 
person, som tillhör adliga ätten Bergengren och bär detta namn. 
 



18. Hovjunkare J O Bergenstiernas testamentsfond: stipendier till adliga studerande vid inrikes universitet. 
Företräde för sökande som är besläktad med testator. Företräde till ett av stipendierna för elev vid krigsskola. 
 
19. Berghmanska fonden: stipendium till medellös studerande som fyllt 10 år. Ett antal stipendier är 
reserverade för sökande som härstammar från testators farfader, assessorn Gustaf Berghman eller morfader, 
assessorn Gabriel Branting. Företrädesrätt för avkomlingar av testators syskon. För ej besläktade krävs adlig 
börd. 
 
25. Generalmajor O M Björnstjernas stiftelse: högskolestipendier till adliga ynglingar eller äldste son till 
huvudmän för § 37-ätter vid inrikes universitet eller därmed jämförlig läroanstalt. Uppfostringsstipendier till 
adliga pojkar i åldern 10–21 år. Företräde i viss ordning för släktningar även utan adlig börd. Endast medlemmar 
av svenska introducerade adliga ätter, om ej släktskap föreligger. 
 
27. Anna Bogemans donationsfond: stipendium till person som kan visa släktskap med donatrix eller 
bogemanska ätten, oberoende av adlig börd. Saknas sådan sökande kan stipendium utgå till annan av adlig ätt. 
 
28. Boijeska fonden: stipendier till ättlingar av adliga ätten Boije af Gennäs nr 16 ävensom till adliga ättlingar 
på mans- eller kvinnosidan av framlidna kaptenerna Carl Georg och Johan August av adliga ätten Stenfelt nr 
1867, vilka vid statens universitet eller militärläroverk utbildar sig till civil-, militär- eller läkarbefattning. 
 
29. Greve Christer Bondes stipendiefond: stipendier endast till sådana ättlingar av donators föräldrar, greve 
Carl Trolle-Bonde och hans maka, f Leijonhufvud, vilka bära namnet Bonde, med företrädesrätt för dem som är 
födda Bonde. 
 
30. Boyska fonden: stipendier till medlemmar av boyska släkten. 
 
34. Carlesonska stipendiefonden: stipendier till svenska ungdomar tillhörande på Riddarhuset före 1809 
introducerad ätt och i ålder 14–25 år. Företräde för vissa avkomlingar  till överstelöjtnanten J. E. Carleson. 
 
280. Cederschiöldska stipendiefonden: stipendier till medlemmar av släkten Cederschiöld som härstammar 
från generaldirektören Staffan Cederschiöld och är i en ålder av 10–30 år. 
 
36. Överkammarherre Gustaf Celsings fond: stipendier till personer som härstammar från agronomen Ulrik 
Celsing (död 1959). Om inga avkomlingar gör anspråk eller kan erhålla ifrågavarande stipendier, kan de utdelas 
till andra personer. 
 
38. A F Dahlbergs, f Rennerfelt, fond: stipendier till medlemmar av rennerfeltska släkten. 
 
40. Ulf von Dardels fond: Stipendium: Företräde vid släktskap med Ulf von Dardel, samt för medlemmar av 
ätten von Dardel. Förslagsrätt tillkommer vissa descendenter till stiftaren, envoyén Gustaf von Dardel. 
 
43. de Bescheska fonden: stipendier till behövande, företrädesvis studerande av ätten de Besche eller därmed 
befryndade. 
 
44. De Geerska fonden nr 1: stipendier i första hand till i Sverige bosatta manliga och ogifta kvinnliga 
medlemmar av ätten De Geer, och inom den ätten företräde för avkomlingar till friherre Gustaf De Geer. 
 
45. De Geerska fonden nr 2: stipendier i första hand till i Sverige bosatta manliga och ogifta kvinnliga 
medlemmar av ätten De Geer, och inom den ätten företräde för avkomlingar till friherre Gustaf De Geer. 
 
46. De Geerska fonden nr 3: stipendier i första hand till i Sverige bosatta manliga och ogifta kvinnliga 
medlemmar av ätten De Geer, och inom den ätten företräde för avkomlingar till friherre Gustaf De Geer. 
 
47. De Geerska fonden nr 4: stipendier i första hand till i Sverige bosatta manliga och ogifta kvinnliga 
medlemmar av ätten De Geer, och inom den ätten företräde för avkomlingar till friherre Gustaf De Geer. 
 
 
 



56. Edelstamska släktfonden: stipendier till medlemmar av ätten nr 2195 Edelstam, avseende studier vid 
svenskt universitet eller högskola. Företräde för medlem av ätten Edelstam, som är närmare befryndad med 
testator, hovjägmästare Fritz Fabian Edelstam. 
 
314. Friherrliga och grevliga ätterna von Essens stipendiestiftelse: stipendier för främjande av barns eller 
ungdoms vård och fostran eller utbildning till företrädesvis medlemmar av ridderskapet och adeln eller deras 
barn. 
 
287. Georg von Essens stipendiefond: stipendier till manliga medlemmar av ätten von Essen af Zellie, vilka är 
svenska medborgare och icke uppnått en ålder av 27 år. 
 
59. Fröken Hilda von Essens donationsfond: stipendium till flicka för vidareutbildning. Företräde för: 
1) kvinnlig sökande som är barn, barnbarn eller barnbarnsbarn till någon av testatrix bröder. 
2) annan medlem av adliga ätten von Essen nr 723, varvid de, som står i närmare skyldskap till testatrix, äger 
företräde framför dem som är mera avlägset befryndade. 
 
60. Fröken Emelie Falkenbergs fond: stipendium till medlem av ätten Falkenberg af Trystorp såsom 
uppfostringshjälp. Företräde för sökande som står i närmare släktskapsförhållande till fröken Emelie Falkenberg. 
Därest ingen kompetent sökande anmäler sig av friherrliga ätten Falkenberg af Trystorp, kan stipendium tilldelas 
medlemmar av annan adlig ätt. 
 
64. Carl-Mårten och Sofia Fleetwoods stipendiefonder: två stipendier till ungdomar i åldern 10–25 år 
tillhörande fleetwoodska släkten. 
 
65. Carl-Mårten och Sofia Fleetwoods uppfostringsfonder: uppfostringshjälp till ungdomar i åldern 5–25 år 
tillhörande fleetwoodska släkten. 
 
267. Ida Flodmans, f Tigerschiöld, fond: stipendium till studerande för fortsatta studier eller utbildning till 
teoretiskt eller praktiskt yrke. Företräde för släktingar. För andra krävs adlig börd. 
 
69. Gyllenbergska fonden: stipendier till behövande adliga studerande i vetenskapliga eller kulturella ämnen 
vid in- eller utrikes läroanstalt. 
 
75. Gyllenhammarska stipendiefonden: studiestipendium till medlem av släkten Gyllenhammar. 
 
77. Gyllenstiernska fonden: stipendier till i första hand manliga medlemmar av ätten Gyllenstierna och i andra 
hand kvinnliga medlemmar av samma ätt. 
 
78. Fröknarna Sigrid, Karin och Maggie Gyllenstiernas donationsfond: stipendier till i första hand kvinnliga 
och i andra hand manliga medlemmar av släkten Gyllenstierna. 
 
79. Fritz Gyllensvärds stipendiefond: stipendier till studerande bärande namnet Gyllensvärd. 
 
320 Gustaf och Anna-Maria Gyllenswärds Stiftelse: stipendier till medlem av å Riddarhuset introducerad ätt. 
 
306. Marie Hamiltons fond: stipendier till medlemmar av adeln, varmed avses även inom adeln födda, ofrälse 
gifta kvinnor. Företräde för medlem av grevliga ätten Hamilton och friherrliga ätten Hamilton af Hageby. 
 
85. August von Hartmansdorffs stipendiefond: stipendier till fattiga studerande av adlig börd eller äldste son 
av huvudman för s k § 37-ätt för juridiska studier vid inrikes universitet. Företräde för medlemmar av von 
hartmansdorffska, grönhagenska eller ehrencronska adliga ätterna i här nämnd ordning. Till ansökan skall fogas 
förklaring av sökanden att han eller hon ämnar avlägga juris kandidatexamen. 
 
89. Heijkenskiöldska fonden nr 2: stipendier till medlemmar av heijkenskjöldska släkten. 
 
90. Wolfgang Heijkenskjölds stipendiefond: studiestipendium. Företräde för vissa släktingar. 
 
91. Överste Selim Heijkenskjölds fond: studiestipendier för medlem av heijkenskjöldska ätten. 
 



298. Lennart von Heijnes fond: stipendier till sökande 1) som genomgått senast avslutade högre lärokurs vid 
Försvarshögskolan eller som under de senaste tre åren avlagt svensk teknologie doktorsexamen eller 2) som 
genomgått senast avslutade taktisk utbildning vid Försvarshögskolan eller som avlagt teknologie 
licenciatexamen eller svensk civilingenjörsexamen under de senaste tre åren, med företräde för sökande enligt  
1) Den som erhållit stipendium enligt 2) må, om han senare kommer att uppfylla behörighetskraven enligt 1), på 
nytt söka stipendium. 
Stipendium tilldelas medlem tillhörande introducerad ätt eller den som tillhör introducerad § 37-ätt med 
företräde för sökande som härstammar från kaptenen Carl Georg Mauritz von Heijne och h h Hedvig Augusta 
Charlotta, f Björkenstam. 
 
93. Friherre Eugen Hermelins fond: uppfostringsbidrag till manlig medlem av släkterna Hermelin eller 
Cronhielm af Hakunge. 
 
277–278. C J Hiertas fond: stipendier till adliga studerande. Företräde för den som ämnar ägna sig åt sjömans- 
eller sjöofficersyrket. 
 
97. C Eléonore von Höpkens donationsfond: stipendier till medlemmar av grevliga och friherrliga släkter för 
studier vid högre civil eller militär läroanstalt. 
 
311. Hans och Malin Ihres fond: stipendier åt studerande vid in- eller utländsk läroanstalt, resestipendier samt 
gratifikationer. Företrädesberättigad till utdelning är medlemmar av den svenska adeln med företräde för 
medlemmar av ätterna Ihre och Stjernswärd, däri inberäknade även kvinnliga medlemmar av ätterna vilka ingått 
äktenskap, och deras barn och barnbarn, oavsett om dessa är av adlig börd. 
 
98. Jacobsbergsfonden: stipendier till medlemmar av släkten Wattrang för deras uppfostran och utbildning. 
Dock endast till svenska medborgare. 
 
291. Bankinspektör Folke von Krusenstiernas donationsfond: stipendier till adliga studerande vid svenskt 
universitet eller svensk högskola. 
 
104. Generaldirektör Gösta Kuylenstiernas fond: uppfostrings- och utbildningsstipendier till testators 
efterkommande. 
 
317. Lennart och Marianne Kuylenstiernas stiftelse: vårdnads-, uppfostrings- eller utbildningsbidrag till barn 
och ungdomar att utgå till bröstarvingar dels till Axel Wrede och Ebba Wrede, f Mörner och dels till Johan 
Kuylenstierna och Märtha Kuylenstierna, f Reuterskiöld eller om bröstarvingar till dessa saknas, till ungdomar 
av den mörnerska släkten. 
 
105. Sven Adolf C:son Lagerbergs fond: stipendium till medlem av adliga ätten Lagerberg nr 1112. 
 
106. Lagman G A Lagerbielkes donationsfond: uppfostringsbidrag till barn av lagerbielkeska ätten. 
 
114. Liljenstolpeska fonden: kapital och livstidspension skall utdelas vart femte år till medlemmar av ätten 
Liljenstolpe och till generalmajor Carl Johan Hederstiernas efterkommande vilka under de sist förflutna fem åren 
blivit inom Sverige födda. 
 
292. Friherre J E Lilliecreutz fond: stipendier till behövande ungdomar tillhörande adeln med företräde i första 
hand för medlemmar av ätten Lilliecreutz, i andra hand andra släktingar som kan styrka släktskap med donator 
och hans hustru friherrinnan Julia Maria Lilliecreutz, f Tham. 
 
281. Pehr och Svea Lilliehorns minnesfond: stipendier i första hand till behövande medlemmar av adliga ätten 
1671D Lilliehorn och i andra hand till övriga manliga adliga medlemmar. 
 
322. Gördis Lillieskölds fond: stipendier för att främja fostran eller utbildning av adeln, vid svenska 
Riddarhuset introducerade ätter som har behov därav och som är födda i Sverige och är svenska medborgare. 
 
117. Abela och C M Linds af Hageby gåvofond nr 1: stipendier till ung kvinna för undervisning i praktiska 
ämnen såsom hushållslära, sjukvård eller slöjd, till 1) dam tillhörande friherrliga ätten Adelswärd av den gren 
som härstammar från friherrinnan Brite Adelswärd, f Hammarberg 2) dam tillhörande adliga ätten Lind af 
Hageby. Företräde för den som är närmast släkt med donatrix, fru Abela Louise Ulrika Lind af Hageby, f 



Hammarberg 3) hustrur till män av ovannämnda ätter 4) annan adlig dam. Företräde för den som kan styrka 
släktskap med ovannämnda ätter. 
 
118. Abela och C M Linds af Hageby gåvofond nr 2: studiestipendier till medlemmar av adliga ätten Lind af 
Hageby eller den gren av friherrliga ätten Adelswärd, som härstammar från friherrinnan Brite Adelswärd, f 
Hammarberg. 
 
119. Sophie Lindencronas pensions- och stipendiefond: stipendium till behövande adlig studerande. 
Företrädesrätt i första hand för medlem av släkten Lindencrona, i andra hand för medlem av släkterna 
Tornérhielm, von Essen af Zellie och von Strussenfelt. 
 
120. Lindencronas-af Klintebergs donationsfond och tilläggsfond: stipendier för studier för militär eller civil 
tjänstemannabana  åt medellösa manliga medlemmar av familjerna af  Klinteberg och Lindencrona eller, om 
sådana ej finns, åt annan yngling, som kan styrka släktskap med donatorerna, överstelöjtnant Gustaf Victor 
Lindencrona och fru Hedvig Lindencrona, f. af Klinteberg.  
 
122. Lowisinska stipendiet: Stipendium till studerande man vid civil eller militär högskola. Företräde för 
medlemmar av familjerna Lowisin, von Heijne eller därmed befryndad släkt. 
 
123. Löfvenskjöldska resestipendiefonden: ett resestipendium och fem studiestipendier. Sökande tillhörande 
sjunde (tidigare femte) släktgrenen av friherrliga ätten Leijonhufvud och den yngre grenen av adliga ätten Coyet 
äger företräde till fonden. Om sökande från företrädesberättigad släktgren ej anmäler sig, kan nämnda stipendier 
utdelas till andra yngre medlemmar av adeln.  
Resestipendiet utgår till person med akademisk underbyggnad, som genom utrikes resor eller vid någon utländsk 
läroanstalt kan vidareutbilda sig i vetenskapliga eller kulturella ämnen. Ansökan skall åtföljas av erforderliga 
referenser. 
Studiestipendium från denna fond utgår till adlig studerande med studentexamen eller motsvarande utbildning, 
som studerar vid högre inrikes läroanstalt. 
 
124. Löfvenskjöldska undervisningsfonden: stipendier för studier vid svensk läroanstalt till ungdomar som är 
medlemmar av yngre grenen av adliga ätten Coyet och sjunde släktgrenen (tidigare femte släktgrenen) av 
friherrliga ätten Leijonhufvud. Om sökande från företrädesberättigad släktgren ej anmäler sig kan nämnda 
stipendier utdelas till andra yngre medlemmar av adeln. 
 
126. Löwenska utbildningsfonden: stipendier till i nedan nämnd ordning: 
1) medlem av ätten Löwen 
2) medlem av ätten Lagercrantz 
3) medlem av ätt besläktad med ätten Löwen 
4) annan adlig studerande. 
 
128. E och G Löwenhielms fond: stipendier till i Sverige bosatta medlemmar av adliga ätten nr 1791 
Löwenhielm och ur ätten utgift kvinnlig medlems barn, företräde för donators avkomlingar samt övrigt 
behövande. 
 
129. Friherre Fredrik Johan Manderströms fond: uppfostringsstipendier till adliga studerande. 
 
268. Kapten Conrad Muhls och fru Ida Muhls donationsfond: bidrag till utbildning och studier för 
medlemmar av släkten Muhl. 
 
303. Astrid Muncks af Fulkila fond: bidrag till barns och ungdoms vård och fostran eller utbildning. 
 
131. Helmer och Annie Mörners fond: stipendium till medlem av femte grenen av grevliga ätten Mörner af 
Morlanda nr 60 som på manliga linjen härstammar från Hampus Stellan Mörner och hh Mathilda f Strokirk. Vid 
utbildning på högskolenivå i Sverige eller utlandet. Utgår till person med studentexamen eller motsvarande 
utbildning. Även till barn vars mor härstammar enligt ovan. 
 
132. Greve H S Mörners och hans makas stipendiefond: stipendier till medlemmar av femte grenen av 
grevliga ätten Mörner af Morlanda nr 60, som bär namnet Mörner och som på manliga linjen härstammar från 
greve Hampus Stellan Mörner och hans maka Maria Mathilda Strokirk. 
 



133. Greve J A Mörners fond: studiestipendier till avkomlingar av excellensen greve Adolf Göran Mörner och 
hans maka Catharina Ulrika Heijkenskiöld, födda  Mörner och i åldern 14–25 år. Berättigad är person som hör 
till 4:e – 7:e yngre grenen av grevliga ätten Mörner af Morlanda nr 60. 
 
304. Claës och Wivan Mörners donationsfond: stipendier till yngre personer och barn. Företräde för 
handikappade. Berättigad är person som hör till 1:a – 3:e grenen, f.d. 1:a grenen av grevliga ätten Mörner af 
Morlanda nr 60. 
 
297. Maria Nordenfelts stipendiefond: stipendium till: 
1) descendenter t o m tredje led efter testatrix fader, kamrer Enar Jonas Nordenfelt, även ofrälse, med företräde 
för den som bär namnet Nordenfelt 
2) medlemmar av ätten Nordenfelt 
3) annan adlig studerande. 
 
137. Vice häradshövdingen W C Olivecreutz testamentsfond: stipendium till adlig manlig studerande vid 
universiteten i Uppsala eller Lund. 
 
138. Helmer Olivecronas fond: stipendium för uppfostran eller utbildning för i Sverige bosatt person. Företräde 
enligt särskilda föreskrifter för donators, häradshövdingen Axel Olivecrona, avkomlingar och därefter 
medlemmar av ätten Olivecrona. I övrigt för medlemmar av den svenska adeln. 
 
275. Eva Olivecrona-Jonzons fond: stipendium för uppfostran eller utbildning för i Sverige bosatta personer. 
Företräde enligt särskilda föreskrifter för donators, häradshövdingen Axel Olivecrona, avkomlingar och 
medlemmar av ätten Olivecrona. 
 
139. von Otter-Printzensköldska fonden: uppfostringsstipendier till fattiga adliga ynglingar eller flickor. 
Företräde för medlemmar av ätterna von Otter och Printzensköld samt deras frälse ättlingar. 
 
141. Oxehufvudska fonden: stipendier till behövande adlig studerande i åldern 14–25 år tillhörande före den 6 
juni 1809 introducerade ätter. Företräde för släktingar. 
 
142. Grevliga ätten Oxenstiernas af Korsholm och Wasa stipendiefond: i första hand stipendier till 
medlemmar av grevliga ätten Oxenstierna af Korsholm och Wasa, varvid avkomlingar av översten greve Eric 
Carl Gabriel Oxenstierna af Korsholm och Wasa äger företräde, i andra hand pensioner till behövande, äldre 
medlemmar av sagda ätt och i sista hand stipendier eller pensioner till medlemmar av andra adliga ätter med 
företräde för sökande som kan styrka släktskap med grevinnan Siri Oxenstierna, f Wallenberg. 
 
315. Palmqvist/Lillienbergska stipendiefonden: stipendium till förmån för behövande, humanistiskt 
studerande, adlig ungdom. Sökande som är släkt med ätterna Palmqvist och Lillienberg skall äga visst företräde. 
 
145. Kammarjunkaren Otto Göran Paulis donationsfond: stipendier till adliga studerande tillika svenska 
medborgare vid inrikes universitet eller krigsskola. Företräde i viss ordning för medlemmar av pauliska och 
rosenmüllerska ätterna samt för adlig studerande som kan styrka släktskap med donator. 
 
151. Kanslirådet Hjalmar af Petersens testamentsfond: studiestipendier, resestipendier eller hjälp till 
utstyrsel. Företräde för i första hand medlemmar av adliga ätten af Petersens och i andra hand personer som står i 
skyldskap till medlemmar av nämnda ätt och av den numera utdöda grevliga ätten Wirsén. 
 
155. Fröken Ulla Pipers fond: studiestipendier och uppfostringsbidrag till efterkommande av testatrix 
syskonbarn av familjerna Piper, Cederström och Gyllensvärd i rätt nedstigande led såväl adlig som icke adlig. 
 
162. F kaptenen greve Eric Posses fond: stipendier till obemedlade adliga fröknar eller ynglingar. 
 
169. Disa Påhlmans fond: stipendium till vissa släktingar. 
 
171. Queckfeldtska stipendiefonden: stipendium till avkomling av hovrättsrådet Carl S. Queckfeldt, 
företrädesvis av queckfeldtska släkten och i åldern 9–25 år. I andra hand till annan medlem av ätten Queckfeldt. 
 



173 + 174. Kaptenen Carl Gustaf Queckfeldts och hans hustru Eva Charlotta Queckfeldts, f Rosencrantz, 
testamentsfond (jämte generaldirektör Linroths tilläggsfond): stipendier till adliga studerande i åldern 18–25 
år tillhörande ätter introducerade före 1809. Företräde för släktingar till någondera av makarna Queckfeldt. 
 
176. Ramsay-Pinelloska fonden: stipendier till studerande som avlagt gymnasieexamen. Företräde för 
släktingar och för sökande som studerar astronomi samt bland kvinnliga sökande den som vill studera medicin 
eller botanik eller utbilda sig till barnmorska. 
 
177. Rehbinderska fonden: stipendier företrädesvis till medlemmar av Rehbinderska släkten, därnäst till 
därmed besläktade. 
 
294. Alexandra och Casimir Reuterskiölds fond: stipendier eller uppfostringsbidrag till medlemmar av 
makarna Reuterskiölds familj. 
 
180. Ernst och Jenny Reuterskiölds fond: stipendium till i främsta rummet medlem av ätten Reuterskiöld som 
fyllt 10 år och därefter till annan adlig studerande. 
 
181. Fröken Lotten Reuterskiölds stipendie- och understödsfond: stipendier till svenska undersåtar för 
uppfostran och utbildning. Avkomlingar av testamentgiverskans, fröken Lotten Reuterskiöld, föräldrar äger 
företräde i vissa led. 
 
182. Fröken Thomasine Reuterskiölds fond: stipendium till i första hand fröken med namnet Reuterskiöld. 
 
184. Kammarherre J A F Reuterskiölds fond: uppfostringsstipendium till medlem av reuterskiöldska släkten. 
 
186. Överstelöjtnant C G Reuterskiölds stipendiefond: uppfostringsstipendier till adliga studerande t o m 21 
års ålder. Företräde för medlem av adliga ätten Reuterskiöld och friherrliga ätten Reuterskiöld. 
 
187. Reuterskiöld-Nordenfalkska fonden: stipendier till antingen behövande yngling över 18 år eller fröken i 
åldern 15–25 år tillhörande adliga och friherrliga ätterna Reuterskiöld och Nordenfalk, därefter till annan adlig 
studerande. Företräde för den som är närmast släkt med donator. 
 
194. Fröken Hanna Roos af Hjelmsäter testamentsfond: två högre stipendier och ett antal lägre stipendier att 
utdelas: 
– högre stipendium till adlig person som är docent eller som idkar vetenskap eller konst, och 
– lägre stipendium till adlig militär eller civil studerande. 
Företräde för medlemmar av adliga ätten Roos af Hjelmsäter eller därmed besläktad ätt. 
 
195. Kammarherre C J A Roos af Hjelmsäter fond: stipendier till medellösa adliga studerande vid inrikes 
universitet. Företräde för medlemmar av adliga ätten Roos af Hjelmsäter. 
 
196. Victory Roos understödsfond: stipendier för uppfostran eller utbildning till 
1) den som härstammar från Victory Roos fader, justitierådet Knut Olivecrona, i andra, tredje och fjärde led 
2) medlemmar av ätten Olivecrona med samma härstamning i fjärmare led, däri inberäknade även kvinnliga 
medlemmar av ätten vilka ingått äktenskap 
3) medlemmar eljest av samma ätt, däri även inberäknade kvinnliga medlemmar av ätten, vilka ingått äktenskap 
4) medlemmar av den svenska adeln 
Endast i Sverige bosatta personer kan ifrågakomma till erhållande av stipendium. 
 
198. Rålambska donationen: numera, sedan ingen manlig medlem av ätten Rålamb finnes, understöd eller 
uppfostringsstipendium till behövande avkomlingar i äktenskap till donatorerna (friherrarna Erik, Sigfrid och 
Stig Rålamb) eller donatorernas systrar, friherrinnorna Louise Leijonhufvud, Eva Ahlberg och Ann Odencrantz. 
I sista hand stipendium till andra medlemmar av adeln. 
 
199. af Sandebergska fonden: understöds- och uppfostringsstipendium till adlig ättling av majoren vid Skånska 
husarregementet Johan David af Sandeberg och hans hustru Christina Maria af Sandeberg, f. Borgström. Därest 
berättigad sökande ej anmäler sig, kan understöd tilldelas ofrälse släktmedlem som styrker släktskap med 
testatrix ovannämnda föräldrar. 
 



203. Carl Scheffers fond: stipendier till adliga studerande vid universiteten, försvarshögskolan, tekniska 
högskolorna eller lantbrukshögskolan. Företräde för medlemmar av schefferska ätten nr 1975. 
 
205. von Schewenska stipendieinrättningen: stipendier till adliga studerande vid Uppsala universitet eller 
annan akademi eller läroanstalt. Företräde för testators släktingar som är av adligt stånd. 
 
206. E W Schildts stipendiefond: stipendium till obemedlad adlig studerande vid universitet eller högskola. 
 
209. Carl och Fanny von Schwerins, f Baker, släktfond: stipendier till medlemmar av grevliga eller friherrliga 
ätterna von Schwerin. Företräde för avkomling i rätt nedstigande led av framlidne översten greve Philip 
Bogislaus von Schwerin och hans framlidna hustru friherrinnan Charlotta Erika Liljencrantz. 
 
215. Victor Schützercrantz stipendiefond: stipendier till adliga medicine studerande vid svensk högskola. 
 
222. August Sköldebrands stipendiefond: stipendium till obemedlad adlig studerande manlig medlem i åldern 
16–25 år av adliga ätten Sköldebrand, friherrliga ätten Wrangel af Lindeberg eller med dessa ätter besläktade. 
 
279. Spaldencreutzska stipendiefonden: stipendier till adliga ungdomar som uppnått 12 års ålder och visar god 
studieutveckling. Företräde för medlemmar av adliga ätten Stedt. 
 
227. Reinhold Stenbocks fond: stipendier för uppfostran eller studier till behövande manliga medlemmar av 
adeln. Företräde i viss ordning för släktingar. 
 
228. Siri Stenbocks fond: stipendium för uppfostran eller studier till behövande manlig medlem av adeln. 
Företräde i viss ordning för släktingar. 
 
300. Nils och Valborg Stiernspetz fond "Gudruns minne": stipendier till medlemmar av adeln och även 
medlemmar av ätter adlade efter den 6 juni 1809. 
 
233. von Stockenströmska fonden: stipendium till adlig studerande vid Uppsala universitet, helst i ämnet 
bergsvetenskap. 
 
234. Mathilda Wilhelmina von Stockenströms fond: uppfostrings- eller studiestipendium till avkomling av 
överkammarherre Henrik Albrecht von Stockenström. 
 
235. Stockumlafonden: stipendier till i första hand personer som är bröstarvingar till framlidne översten 
Christer Hampus Mörner eller likaledes framlidne ryttmästaren Olof Stellan Mörner och i andra hand till 
medlemmar av någon av ätterna Mörner. 
 
239. Riddarhussekreteraren John Stuarts fond: uppfostringsbidrag eller stipendium att tilldelas medlem av 
adeln. Företräde för den som tillhör adliga ätten nr 86 Stuart. 
 
241. W F och J E Tersmedens fond: uppfostringsbidrag och stipendier för studier vid högskola (även 
försvarshögskola) tilldelas avkomlingar till W F och J E Tersmeden med visst företräde för den gren som utgår 
från överste Gabriel Eketrä och h h Stanislas Margaretha Tersmeden. Finnes ej sådan understödsberättigad må 
stipendier tilldelas medlemmar av adliga ätten Tersmeden. 
 
244. Eva Tigerschiölds stipendiefond: studiestipendier till personer som endera bär det tigerschiöldska namnet 
eller härstammar från Eva Åkerlind, f Tigerschiöld, och tillika bär det åkerlindska namnet. Dessutom kan 
stipendium tilldelas person som – utan att bära det tigerschiöldska eller åkerlindska namnet – i första, andra eller 
tredje led härstammar från person som från födseln burit det tigerschiöldska eller åkerlindska namnet och, i 
senare fallet, tillika härstammar från Eva Åkerlind, f Tigerschiöld. 
 
274. Generalmajor G A Tolls o h m Hedvig Tolls, f von Post, familjefond: uppfostrings- eller 
utbildningsbidrag till medlemmar av adeln. Företräde för såväl frälse som ofrälse ättlingar till generalmajor Toll 
och hans maka. 
 
245. Trolle-Bondeska stipendiefonden: stipendier till manliga studerande i åldern 14–23 år vid inrikes 
universitet, högre elementarläroverk eller krigsskola att utgå i första hand till ättling till testator, 



överstekammarjunkaren greve Gustaf Trolle-Bonde, främst till den som bär namnet Bonde samt i andra hand till 
person av adlig börd. 
 
249. von Warnstedtska fonden: stipendium till adlig person som studerar vid universitet, högskola eller annan 
högre utbildningsanstalt. Företräde för medlemmar av ätten nr 78 von Warnstedt. 
 
256. Fru Emma Wesliens, f Wortman, understödsfond: stipendier för uppfostran och utbildning  till adliga 
medlemmar som ej fyllt 21 år. Företräde för släktingar. 
 
299. Ebba Wredes minnesfond: stipendier till ungdoms utbildning och studier för konstnärlig verksamhet. 
Företräde för medlemmar av släkten Wrede eller därmed besläktade. 
 
259. Wredeska fonden nr 1 (f.d. huvudmannafonden): understöd/stipendium med företräde för avkomlingar till 
instiftaren hovstallmästaren greve Fabian Wrede, därefter manliga, sedan behövande kvinnliga medlemmar av 
friherrliga ätten Wrede, med företräde dem emellan för den mest behövande, samt därefter behövande 
medlemmar av ridderskapet och adeln enligt riddarhusdirektionens beslut. 
 
264. Friherre Knut Örnskölds donationsfond: stipendier till adliga manliga eller ogifta adliga kvinnliga 
studerande i åldern 15–25 år. Företräde för medlemmar av grevliga ätten Horn af Åminne, medlemmar av 
friherrliga ätten Wrede af Elimä, yngre grenen, samt vissa medlemmar av adliga ätten Steuch. 
 
 
MILITÄRSTIPENDIER 
(Stipendier kan ej erhållas under pågående militärtjänstgöring) 
 
37. Cronhielms af Flosta fond: stipendier till den som genomgår officersutbildning vid den svenska 
försmakten. I 2:a hand adliga studerande vid universitet och högskolor. 
 
283. Pehr Lilliehorns fond: stipendier med företräde för manliga medlemmar av adliga ätten nr 1671D 
Lilliehorn som studiehjälp för militäryrket, därefter som understöd till ättemedlemmar, sedan äldre 
ättemedlemmar vid sjukdom och dålig ekonomi, samt i övrigt till adliga. 
 
232. Stierngranat-Drufweska fonden: stipendier till adliga elever som genomgår Försvarshögskolans högre 
utbildning. Företräde för sökande som kan uppvisa släktskap med översten Claes Ludvig Ferdinand Stierngranat 
och hans hustru Margareta Charlotte Amalia Stierngranat, f Drufwa. 
 
252. Friherrinnan Amalia von Vegesacks, f Sergel, donationsfond: stipendium tilldelas elev av adlig börd, 
som idkar studier vid Försvarshögskolans högre kurser, med företrädesrätt för elev med namnen von Vegesack 
eller Sergel. 
 
295. Carl Örnskölds donationsfond: stipendier till elever vid Försvarshögskolans högre utbildning. 
 
298. Lennart von Heijnes fond: stipendier till sökande 1) som genomgått senast avslutade högre lärokurs vid 
Försvarshögskolan eller som under de senaste tre åren avlagt svensk teknologie doktorsexamen eller 2) som 
genomgått senast avslutade taktisk utbildning vid Försvarshögskolan eller som avlagt teknologie 
licenciatexamen eller civilingenjörsexamen under de senaste tre åren, med företräde för sökande enligt 1). Den 
som erhållit stipendium enligt 2) må, om han senare kommer att uppfylla behörighetskraven enligt 1), på nytt 
söka stipendium. 
Stipendium tilldelas medlem tillhörande introducerad ätt eller den som tillhör introducerad § 37-ätt med 
företräde för sökande som härstammar från kaptenen Carl Georg Mauritz von Heijne o h h Hedvig Augusta 
Charlotta, f Björkenstam. 
 
Riddarhusdirektionen 
  



SLÄKTFÖRENINGSSTIPENDIER 
 
Ansökningar till dessa fonder ska skickas till resp fonds kontaktperson. 
 
533. Släktföreningen Generalmajor och Generalskan A Silfverstolpes fond för descendenter: ur denna fond 
utdelas årligen främst studiestipendier till berättigade descendenter. 
Ansökan tillställes föreningens styrelse, ordf John Montgomery, Kvarnängsvägen 7, 182 47 Enebyberg, 
eller via E-mail till: john.montgomery@telia.com med angivande av vad de tänkta (ev genomförda) studierna 
avser (avsett) samt med styrkande av de uppgifter som åberopas. 
 
516-517. Sparreätternas släktförenings stipendier samt understöd: dels ett eller flera stipendier till 
medlemmar av släktföreningen för teoretiska och/eller praktiska studier i Sverige eller utomlands, dels understöd 
till behövande släktmedlemmar. 
Sökanden har att skriftligen senast den 30 november insända ansökan till föreningens ordförande, friherre Per 
Sparre, Kungsvägen 14, 182 75 Stocksund. I ansökan skall anges vad de tänkta studierna eller understödet 
avser samt aktuella uppgifter om ekonomiska förhållanden. 
 
156. Grevinnan Christina Pipers, f Törnflycht, Andrarumsfond: ur denna fond utdelas årligen understöd och 
stipendier till testatrix ättlingar. 
Ansökan sändes till Andrarumsföreningen, Jan De Geer, Burevägen 27, 182 63 Djursholm. 
Ansökan skall vara föreningen tillhanda senast den 15 oktober och skall innehålla uppgift om sökandens 
släktskap med testatrix, bestyrkta uppgifter om aktuella ekonomiska förhållanden, sökandens bankkontonummer 
samt ändamål för sökt bidrag. 
 
 

Kungörelse angående lediga understöd och gratifikationer 
 

Observera att ansökningstiden går ut den 15 oktober 2017! 
 
Vid ansökan om understöd är det viktigt att sökanden lämnar korrekta uppgifter om 
besparingar, värdepapper och fastighetsinnehav. I flera fall har Skatteverkets 
granskning av utdelningar visat att mottagare av understöd haft större tillgångar än 
som framgått av ansökningen och alltså inte kunnat anses behövande i 
skattelagstiftningens mening. Detta har lett till att tidigare skattebefriade stiftelser blivit 
fullt skattskyldiga, vilket betyder både förmögenhets- och inkomstskatt. Därmed åtgår 
huvudparten av den årliga avkastningen till skatt. Det kan anmärkas att Skatteverket 
numera beaktar även värdet av fastigheter och bostadsrätter. 
 

Till ansökan skall samtliga sidor av självdeklarationen bifogas! 
 
Ansökan angående nedan ledigförklarade understöd skall senast den 15 oktober 2017 vara 
riddarhusdirektionen tillhanda under adress Riddarhuset, Box 2022, 103 11 Stockholm. För 
sent inkommen ansökan kan ej beaktas. 
Erforderliga upplysningar och blanketter kan erhållas på Riddarhusets kansli tel 08-723 39 93. 
Blanketter kan även erhållas fr.o.m 1 juni 2017 på Riddarhusets hemsida 
www.riddarhuset.se. 
 

OBS! Endast nya blanketter gäller. 
 
Utdelning beräknas ske under andra kvartalet påföljande år. 
 
Då svårigheter föreligger att nå främst äldre personer av adlig börd i behov av ekonomisk 
hjälp och stöd, vädjar riddarhusdirektionen till alla som läser denna kungörelse att vara 



behjälpliga med att sprida information till anhöriga och vänner om föreliggande möjligheter 
att erhålla bidrag ur Riddarhusets fonder. 
 
 
7. Adelns Diskussionsklubbs Vadstena stiftsfond: pension till behövande äldre stiftsjungfru. 
 
8. Claes Adelskölds fond: pensioner till i första hand medellösa änkor med oförsörjda barn efter svenska 
adelsmän oberoende av om änkorna själva är av adlig börd eller ej. Företrädesrätt för den familj där fadern eller 
modern är i äkta nedstigande led avkomling till donator major Claes Adelsköld. 
 
13. Aminoffska fonden: pension till behövande ogift kvinna av adlig börd med företrädesrätt för sådan med 
släktnamnet Aminoff. 
 
14. Herman och Alma Apolloffs donationsfond: understöd till mindre bemedlad änka efter frälseman, som 
varit bosatt i Sverige. 
 
290. Henrik och Ida Arfwedsons, f Tersmeden, fond: understöd till behövande män och kvinnor inom adeln, 
varvid även medlemmar av släkten Arfwedson får ifrågakomma, oaktat släkten ej tillhör adeln. Visst företräde 
för sökande från släkterna Arfwedson och Tersmeden. 
 
15. Ida Bennets fond: understöd till behövande medlemmar av släkten Bennet. 
 
16. Berg von Lindes fond: understöd tilldelas adliga ogifta och obemedlade kvinnor. 
 
17. A L och I B Bergengrens fond: understöd till i första hand avkomling i rätt nedstigande led till direktören 
Axel Lorens Bergengren och fru Ida Bernhardina Bergengren och därefter person, som tillhör adliga ätten 
Bergengren och bär detta namn. 
 
18. Hovjunkare J O Bergenstjernas testamentsfond: understöd till änkor och fröknar av adlig börd. 
 
19. Berghmanska fonden: understöd till adliga änkor eller fröknar. Ett antal understöd är reserverade för 
sökande som härstammar från testators farfader, assessorn Gustaf Berghman, eller morfader , assessorn Gabriel 
Branting. Företrädesrätt för avkomlingar av testators syskon. För ej besläktade krävs adlig börd. 
 
21. von Beskowska fonden: understöd till medellös änka efter frälseman eller oförsörjd dotter av frälseman. 
 
22. Bethunska fonden: understöd till ålderstigna änkor efter adelsmän eller adliga fröknar. 
 
23. Fröken Adèle Bildts fond: understöd till adlig, helst ogift dam. Företräde för sådan som är med donatrix 
besläktad på mödernet (Dufwa) och därnäst släktingar på fädernet (Bildt). 
 
24. Wilma och Alex von Björnmarks donation: understöd till behövande adlig person. 
 
25. Generalmajoren O M Björnstjernas stiftelse: understöd till svenska adelsmän samt till adliga änkor eller 
fröknar som fyllt minst 60 år. Dock även till änkor med minderåriga barn. Företräde för släktingar. 
 
26. von Blockska fonden: understöd till änkor eller fröknar av det frälse ståndet, med företrädesrätt i första 
rummet för testators, kammarherre Carl Jakob von Block, släktingar och i andra rummet för änkor med 
omyndiga barn. 
 
27. Anna Bogemans donationsfond: understöd till person som kan visa släktskap med donatrix eller 
bogemanska ätten, oberoende av adlig börd. Finnes icke sådan sökande får understödet utgå som stipendium 
eller pension till adlig person. 
 
29. Greve Christer Bondes stipendiefond: understöd endast till sådana ättlingar av donators föräldrar, greve 
Carl Trolle-Bonde och hans maka, f Leijonhufvud, vilka bära namnet Bonde, med företrädesrätt för födda 
Bonde. 
 
30. Boyska fonden: understöd till medlemmar av boyska släkten. 
 



31. Braunska fonden: understöd till fattig adlig ogift kvinna eller änka. 
 
32. Bungencronska fonden: understöd till änkor efter adelsmän med företräde för änkor som själva är av adlig 
börd. 
 
301. Cederhjelmska stiftelsen: understöd till fattiga adliga änkor eller ogifta fruntimmer med företräde för dem 
som är hemmahörande inom Linköpings stift.  
 
35. Margareta Cederströms minnesfond: understöd till ensamstående äldre personer som antingen tillhör 
adeln eller i rätt nedstigande led härstammar från friherre Eric Axel Rålamb och hans maka L C O Adelborg eller 
bergsrådet Johan Lorenz Aschan på Lessebo och hans maka Catharina Nilsson. Företräde för dem som tillhör 
adeln och härstammar från nyssnämnda personer. 
 
36. Överkammarherre Gustaf Celsings fond: understöd till personer som härstammar från agronomen Ulrik 
Celsing (död 1959). Om inga avkomlingar gör anspråk eller kan erhålla ifrågavarande understöd, kan de utdelas 
till andra personer. 
 
285. Grevinnan Anna Cronhielms, f Tidbeck, minnesfond: understöd till behövande ensamstående personer. 
Företräde för medlemmar av ätten Cronhielm af Hakunge och för sådana personer av den finländska grenen som 
är mantalsskrivna och bosatta i Sverige. 
 
282. Carl Cronhielms fond: akut hjälp vid konvalecens till behövande adliga personer tillhörande Riddarhuset. 
 
38. A F Dahlbergs, f Rennerfelt, fond: understöd till medlemmar av rennerfeltska släkten. 
 
39. M G Danckwardts pensionsfond: understöd till adlig änka eller ogift adlig äldre dam. Företräde för 
sökande som är besläktad med framlidne statssekreteraren M G Danckwardt. 
 
43. de Bescheska fonden: understöd till behövande, företrädesvis av ätten de Besche eller därmed besläktade. 
 
40. Ulf von Dardels fond: understöd. Företräde vid släktskap med Ulf von Dardel, samt för medlemmar av ätten 
von Dardel. Förslagsrätt tillkommer vissa descendenter till stiftaren, envoyén Gustaf von Dardel. 
 
44. De Geerska fonden nr 1: understöd i första hand till i Sverige bosatta manliga och ogifta kvinnliga 
medlemmar av ätten De Geer, och inom den ätten företräde för avkomlingar till friherre Gustaf De Geer. 
 
45. De Geerska fonden nr 2: understöd i första hand till i Sverige bosatta manliga och ogifta kvinnliga 
medlemmar av ätten De Geer, och inom den ätten företräde för avkomlingar till friherre Gustaf De Geer. 
 
46. De Geerska fonden nr 3: understöd i första hand till i Sverige bosatta manliga och ogifta kvinnliga 
medlemmar av ätten De Geer, och inom den ätten företräde för avkomlingar till friherre Gustaf De Geer. 
 
47. De Geerska fonden nr 4: understöd i första hand till i Sverige bosatta manliga och ogifta kvinnliga 
medlemmar av ätten De Geer, och inom den ätten företräde för avkomlingar till friherre Gustaf De Geer. 
 
48. De la Gardieska fonden: understöd till adliga änkor eller fröknar. Företräde för den som tillhör grevliga 
ätten De la Gardie. 
 
49. Den hemlösas pensionsfond: understöd till i första hand ogift dam som härstammar från donatrix, fröken 
Gunilla Antoinette von Düben, far- och morföräldrar, samt i andra hand till ogift adlig dam. Företräde i främsta 
rummet för den som, förutom till sin egen, bidragit eller bidrar till annans försörjning samt därnäst för den som 
är eller varit självförsörjande. 
 
50. G A Du Rietz fond: understöd till behövande adliga damer. Företräde för:  
1) avkomling efter donatorerna, grosshandlare G A Du Rietz och hans hustru Louise Du Rietz 
2) övriga avkomlingar efter löjtnanten Johan Fredrik Du Rietz och hans hustru Johanna Ulrika Charlotta Borgh 
3) övriga tillhörande släkten Du Rietz eller annan adlig släkt. 
 
52-53. von Dübenska fonden: understöd till behövande kvinna, företrädesvis med namnet von Düben eller 
Lilliehöök. 



 
54. von Düben-Tersmeden-Lallerstedtska fonden: understöd till behövande: 
1) ogifta damer av eller änkor efter män av någon av släkterna von Düben, Tersmeden eller Lallerstedt 
2) damer som på mödernet härstammar från någon av ovannämnda släkter 
3) manliga medlemmar av någon av ovannämnda släkter. 
 
55. Dückerska fonden: understöd till änkor efter eller ogifta döttrar av frälsemän och till adelsmän över 55 år. 
Företräde för släktingar. 
 
56. Edelstamska släktfonden: understöd till medlemmar av ätten nr 2195 Edelstam. Företräde för medlem av 
ätten Edelstam, som är närmare befryndad med testator, hovjägmästare Fritz Fabian Edelstam. 
 
57. Ehrenborg-Reiherska fonden: understöd till medellös adlig ogift dam, företrädesvis inom Ehrenborgska 
släkten. 
 
58. En onämnd välgörares fond: understöd till behövande adliga änkor eller fröknar. 
 
288. Georg von Essens understödsfond: understöd till svenska medlemmar av adliga ätten von Essen af Zellie. 
 
59. Fröken Hilda von Essens donationsfond: understöd till änka eller äldre fröken. Företräde för: 
1) kvinnlig sökande som är barn, barnbarn eller barnbarnsbarn till någon av testatrix bröder 
2) annan medlem av adliga ätten von Essen nr 723, varvid de som står i närmare skyldskap till testatrix, äger 
företräde framför dem, som är mer avlägset befryndade. 
 
60. Fröken Emelie Falkenbergs fond: understöd till: 
1) medlem av friherrliga ätten Falkenberg af Trystorp (Lagmansö ättegren) helst över 50 år och med företräde 
för änkor och fröknar framför manliga sökande. 
2) kvinna av ätten som gift sig ofrälse. Företräde för sökande, som står i närmare släktskapsförhållande till 
fröken Emelie Falkenberg. Därest ingen kompetent sökande av friherrliga ätten Falkenberg af Trystorp anmäler 
sig, kan pension tilldelas medlemmar av annan adlig ätt. 
 
61. Fersen-Gyldenstolpeska fonden: understöd till medlemmar av adeln. Företräde för den som härstammar 
från följande personer: 
1) fru Alice Trolle, f Gyldenstolpe 
2) mrs Phyllis Campell, f Bax-Ironside 
3) kammarherre greve Nils Gyldenstolpe. 
 
62. C och G Fleetwoods minnesfond: understöd till änkor eller frånskilda hustrur vilka varit gifta med 
medlemmar av friherrliga ätten Fleetwood och som sedan äktenskapets upplösning levat ogifta och tillika har 
minst en ogift son under 25 år för dylik sons uppfostran och studier. 
 
63. Fröken Mathilde Fleetwoods fond: 
Ett understdöd till gift eller ogift kvinnlig medlem av ätten Fleetwood som antingen är sjuklig eller har uppnått 
en ålder av minst 50 år. 
 
66. Carl-Mårten och Sofia Fleetwoods understödsfond: understöd till personer tillhörande fleetwoodska 
släkten. 
 
69. Gyllenbergska fonden: understöd till i Sverige bosatta fattiga fröknar och änkor vilkas båda föräldrar är av 
adlig ätt introducerad före 1809; för änkor även krav på att mannen tillhört sådan ätt. 
 
70. Gyllenborgska fonden: understöd till behövande adliga fröknar och änkor. Företräde för avkomlingar till: 
1) direktören vid Ostindiska kompaniet David af Sandeberg 
2) kungl rådet greve Jacob Gyllenborg. 
 
72–73. Gyllencreutzska fonden: understöd till behövande änka tillhörande ätten Gyllencreutz, även om hon 
varit gift med ofrälse man, dock med företräde för den vars man härstammar från bankokommissarien Alf 
Teodor Gyllencreutz, eller till mindre bemedlad fröken av ätten, dock med företräde för den som i rätt 
nedstigande led härstammar från bankokommissarien. Finnes ej sådan sökande, skall understödet tillfalla annan 
adlig änka eller fröken. 



 
74. Gyllencreutzska fonden nr 2: understöd till behövande änka tillhörande ätten Gyllencreutz även om hon 
varit gift med ofrälse, eller fröken av samma ätt, varvid medlemmar av bankokommissarien Alf Teodor 
Gyllencreutz ättegren har företräde, och av dessa änka framför ogift samt i varje fall änka från sagda gren före 
annan sökande. Finnes ej sådan sökande, skall understöd tilldelas annan behövande adlig änka eller fröken. 
 
76. Fröken Louise Gyllenrams fond: understöd till behövande ättling i första hand av adliga gyllenramska 
släkten eller änka efter ättling av samma släkt, och i andra hand behövande ättling eller änka efter ättling av 
adliga ätten Bennich samt därefter till behövande kvinnlig ättling eller änka efter medlem av annan svensk adlig 
släkt. 
 
77. Gyllenstiernska fonden: understöd till i första hand manliga medlemmar av ätten Gyllenstierna och i andra 
hand kvinnliga medlemmar av samma ätt. 
 
78. Fröknarna Sigrid, Karin och Maggie Gyllenstiernas donationsfond: understöd till i första hand kvinnliga 
och i andra hand manliga medlemmar av släkten Gyllenstierna. 
 
80. Knut Gyllensvärds fond: understöd till adlig person. Företräde i första hand för den som tillhör 
gyllensvärdska, och i andra hand den som tillhör charpentierska ätten. 
 
83. Hagermanska fonden: understöd till i första hand adliga ättlingar till testators döttrar med företräde för 
kvinnliga ättlingar. Om sådana sökande ej finnes kan understöd tilldelas andra kvinnliga medlemmar av adlig ätt. 
 
84. Henning och Maria Hamiltons minnesfond: understöd till medellös adlig fröken. Företräde för medlem av 
ätterna Westfelt och Reenstierna. 
 
306. Marie Hamiltons fond: understöd till medlemmar av adeln, varmed avses även inom adeln födda, ofrälse 
gifta kvinnor. Företräde för medlem av grevliga ätten Hamilton och friherrliga ätten Hamilton af Hageby. 
 
309. Wilhelmina von Hallwyls pensionsfond: understöd till behövande ogifta kvinnliga medlemmar av adeln. 
 
86. Fru Brita M von Hausswolffs fond: understöd till gifta, änkor och ogifta damer, som genom börd eller 
giftermål är av adligt stånd, med företrädesrätt för testatrix släktingar. 
 
87. Fröknarna von Hausswolffs fond: understöd till ogifta medellösa adliga damer av familjer introducerade 
före år 1801 med företräde för fröken Ulrika von Hausswolffs släkt. 
 
89. Heijkenskjöldska fonden nr 2: understöd till medlemmar av heijkenskjöldska släkten. 
 
93. Friherre Eugen Hermelins fond: understöd till manlig medlem av släkterna Hermelin eller Cronhielm af 
Hakunge. 
 
95. G M Hårds af Torestorp fond: understöd till behövande adliga damer. Företräde för avkomlingar efter 
kammarrättsrådet Carl Printzensköld. 
 
96. Ulrika Christina Högmarks testamentsfond: understöd till fröken tillhörande friherrliga ätten Pfeiff eller 
adliga ätten Nisbeth. Företräde för den som är med testamentsgiverskan, Ulrika Christina Högmark, på dennas 
möderne besläktad. Modern född Pfeiff. 
 
98. Jacobsbergsfonden: understöd till behövande medlemmar av släkten Wattrang. 
 
99. Tyra Kleens fond: understöd till svenska konstnärinnor, författarinnor eller kvinnor med vetenskapligt eller 
annat intellektuellt arbete. Företräde för medlem av adeln eller § 37-ätt. 
 
101. Friherre I von Knorrings fond: understöd till mindre bemedlade adelsmän vilka uppnått 65 år eller i 
ömmande fall 60 år. 
 
102. von Kochenska fonden: understöd till äldre obemedlade adliga damer vilka är bosatta i Sverige. 
 



103. von Kothen-Ribbingska fonden: understöd till obemedlad ogift dotter eller änka efter frälseman. 
Företräde för den som styrker skyldskap med Gustava Ribbing, f von Kothen. 
 
291. Bankinspektör Folke von Krusenstiernas donationsfond: understöd till medlemmar av adeln. 
 
317. Lennart och Marianne Kuylenstiernas stiftelse: vårdnadsbidrag till behövande ålderstigna sjuka och lytta 
personer att utgå till bröstarvingar dels till Axel Wrede och Ebba Wrede, f Mörner och dels till Johan 
Kuylenstierna och Märtha Kuylenstierna, f Reuterskiöld eller om bröstarvingar till dessa saknas, till äldre 
medlemmar av den mörnerska släkten. 
 
105. Sven Adolf C:son Lagerbergs fond: understöd till behövande medlem av adliga ätten Lagerberg nr 1112. 
 
106. Lagman G A Lagerbielkes donationsfond:  understöd till i första hand behövande manliga och kvinnliga 
medlemmar av adliga ätten Lagerbielke, vilka bära eller burit det Lagerbielkeska namnet, och om sådana ej 
anmäler sig, ogifta adliga kvinnor av annan på Riddarhuset introducerad ätt. 
 
108. Fröken Juliana Charlotta Lagercrantz donationsfond: understöd till behövande adlig fröken. 
 
109. F d generaldirektören Alfred Lagerheims fond: understöd till: 
1) kvinnlig medlem av friherrliga ätten nr 341 Lagerheim eller av huvudgrenen av adliga ätten nr 2118B 
Lagerheim 
2) kvinnlig medlem av adopterade grenen av adliga ätten nr 2118B Lagerheim 
3) annan adlig dam. 
 
110. Lefrénska fonden: understöd till behövande adliga fröknar. 
 
111. Leijonflychtska fonden: understöd till behövande adliga damer, företräde för dem som är befryndade med 
leijonflychtska ätten. 
 
112. Grevinnan Adelaide Lewenhaupts, f Sparre, fond: understöd till adlig dam, ogift eller änka, 
företrädesvis sådan som genom födseln eller giftet tillhör ätterna Lewenhaupt eller Sparre nr 11. 
 
113. von Liewenska fonden: understöd till fattiga fröknar av i första hand grevlig eller friherrlig svensk ätt, i 
andra hand till fattig fröken av adlig ätt. 
 
115. Friherrinnan H Lilliecreutz minnesfond: understöd till änka eller fröken av ätten Kuylenstierna. 
 
292. Friherre J H E Lilliecreutz fond: understöd till behövande medlemmar av ätten Lilliecreutz. 
 
116. Lilliecronska fonden: understöd till manlig eller kvinnlig släkting till fröknarna S M och M C Lilliecrona. 
 
283. Pehr Lilliehorns fond: stipendier med företräde för manliga medlemmar av adliga ätten nr 1671D 
Lilliehorn som studiehjälp för militäryrket. Därefter understöd till ättemedlemmar och i sista hand understöd till 
övriga adliga. 
 
322. Gördis Lillieskölds fond: understöd till ogifta och gifta medlemmar av adeln, vid svenska Riddarhuset 
introducerade ätter, som har behov därav och som är födda i Sverige och är svenska medborgare. 
 
117. Abela och C M Linds af Hageby gåvofond nr 1: understöd till: 
1) änkor eller ogifta kvinnor över 30 år tillhörande adliga ätten Lind af Hageby eller friherrliga ätten 

Adelswärd, den gren som härstammar från donators syster Brita Adelswärd, född Hammarberg 
2) hustrur till män av nämnda ätt eller ättegren 
3) annan adlig dam, om sökande enligt 1 eller 2 saknas. Vissa regler om företräde p g a närmare släktskap. 
 
119. Sophie Lindencronas pensions- och stipendiefond: understöd till behövande medlem av adeln. 
Företrädesrätt i första hand för medlem av släkten Lindencrona, i andra hand för medlem av släkterna 
Tornérhielm,  von Essen af Zellie och von Strussenfelt. 
 



120. Lindencronas-af Klintebergs donationsfond och tilläggsfond: understöd till behövande änkor efter eller 
döttrar till avlidna medlemmar av adeln. Företräde för personer som är släkt med donatorerna, överstelöjtnant 
Gustaf Victor Lindencrona och fru Hedvig Lindencrona, f af Klinteberg. 
 
121. Linnerhielmska fonden: understöd till ogift adlig fröken. 
 
272. Greve och grevinnan Fritz Löwens donationsfond: understöd till behövande änkor efter eller döttrar till 
medlemmar av Riddarhuset. Företräde för släktingar. 
 
125. Fröken Hélène Löwens fond: understöd till ensamstående minst 50-årig adlig dam. 
 
127. Albertina Charlotta Löwenhielms fond: understöd till i första hand medlemmar av adliga ätten 
Löwenhielm. 
 
128. E och G Löwenhielms fond: understöd till i första hand medlemmar av adliga ätten nr 1791 Löwenhielm 
och i andra hand till medellösa änkor efter svenska adelsmän, med företräde för änka med minderåriga barn. I 
undantagsfall frånskilda hustrur med minderåriga barn. Tilldelas endast i Sverige bosatta personer. 
 
129. Friherre Fredrik Johan Manderströms fond: understöd till behövande äldre adlig person. 
 
303. Astrid Muncks af Fulkila fond: understöd till medlem av adeln, varvid avses även adliga kvinnor gifta 
ofrälse. 
 
130. Mörnerska fonden: understöd till behövande adliga fruntimmer. 
 
131. Helmer och Annie Mörners fond: understöd till behövande medlem av femte grenen av grevliga ätten 
Mörner af Morlanda nr 60 som på manliga linjen härstammar från Hampus Stellan Mörner och hh Mathilda f 
Strokirk. 
 
133. Greve J A Mörners fond: understöd till avkomlingar av greve Adolf Göran Mörner och hans maka 
Catharina Ulrika Heijkenskjöld, vilka är födda Mörner. Berättigad är person som hör till 4:e – 7:e yngre grenen 
av grevliga ätten Mörner af Morlanda nr 60. 
 
304. Claës och Wivan Mörners fond: understöd till ensamstående och äldre i Sverige bosatta kvinnliga och 
manliga medlemmar tillhörande 1:a – 3:e grenen, f.d. 1:a grenen av grevliga ätten Mörner af Morlanda nr 60. 
 
134. Netherwoodska fonden: understöd till medellös änka efter svensk adelsman. Företräde för fattig änka eller 
ogift dotter, som är avkomling av advokatfiskalen Wilhelm Netherwood och h h Christina Hasselberg, även i fall 
de icke är av adligt stånd. 
 
135. von Nolckenska fonden: understöd till adlig dam. 
 
136. Nordenskjöldska understödsfondens tilläggsfond: understöd till person som på fädernet eller mödernet 
härstammar från nordenskjöldsk ätt. 
 
138. Helmer Olivecronas fond: understöd som hjälp åt äldre eller sjuklig person. Företräde enligt särskilda 
föreskrifter för donators, häradshövdingen Axel Olivecrona, avkomlingar och medlemmar av ätten Olivecrona. 
Endast i Sverige bosatt person kan ifrågakomma. 
 
275. Eva Olivecrona-Jonzons fond: understöd som hjälp för äldre eller sjuklig person. Företräde enligt 
särskilda föreskrifter för donators, häradshövdingen Axel Olivecrona, avkomlingar och medlemmar av ätten 
Olivecrona. Endast i Sverige bosatta personer kan komma ifråga. 
 
139. von Otter-Printzensköldska fonden: understöd till fattiga adliga personer. Företräde för medlemmar av 
ätterna von Otter och Printzensköld samt deras frälse ättlingar. 
 
140. C G och S Oxehufvuds fond: understöd till äldre fröken. Företräde för vissa släktingar. 
 
141. Oxehufvudska fonden: understöd till änka eller fröken som bär eller har burit oxehufvudska namnet och 
uppnått en ålder av 40 år. 



 
273. G och A Oxenstiernas af Eka och Lindö fond: understöd till adliga änkor eller frånskilda med 
minderåriga barn "utan avseende å huruvida hon är av adel eller ej". 
 
142. Grevliga ätten Oxenstiernas af Korsholm och Wasa stipendiefond: i första hand stipendier till 
medlemmar av grevliga ätten Oxenstierna af Korsholm och Wasa, varvid avkomlingar av översten greve Eric 
Carl Gabriel Oxenstierna af Korsholm och Wasa äger företräde, i andra hand pensioner till behövande, äldre 
medlemmar av sagda ätt och i sista hand stipendier eller pensioner till medlemmar av andra adliga ätter med 
företräde för sökande som kan styrka släktskap med grevinnan Siri Oxenstierna, f Wallenberg. 
 
143. Palmstiernska fonden: understöd till behövande, i första hand person som härstammar från statsrådet 
friherre C O Palmstierna och hans hustru, f Rudbeck. Företräde för den som bär namnet Palmstierna. I andra 
hand för behövande adliga personer med företräde för descendenter av statsrådet Palmstierna. 
 
144. Fröken Ami Paulis fond: understöd till behövande ogifta adliga damer. Företräde för släktingar. 
 
145. Kammarjunkare Otto Göran Paulis donationsfond: understöd till fattiga änkor eller ogifta döttrar av 
adligt stånd samt till obemedlade adelsmän. Företräde för medlemmar av ätterna Pauli och Rosenmüller i nämnd 
ordning och för den som kan styrka släktskap med testator. 
 
151. Kanslirådet Hj af Petersens testamentsfond: understöd. Företräde för i första hand medlemmar av adliga 
ätten af Petersens och i andra hand personer som står i skyldskap till medlemmar av nämnda ätt och av den 
numera utdöda grevliga ätten Wirsén. 
 
153. Emilie Pipers fond: understöd till behövande adliga damer tillhörande svenska adeln, företräde för vissa 
medlemmar av ätterna  Piper och De Geer. 
 
155. Fröken Ulla Pipers fond: understöd till efterkommande av testatrix syskonbarn av familjerna Piper, 
Cederström och Gyllensvärd i rätt nedstigande led såväl adlig som icke adlig. Om sådana sökande ej finnes till 
andra behövande medlemmar av adeln. 
 
307. Eva C Planting-Gyllenbågas pensionsfond: understöd till behövande adlig fröken. 
 
158. von Platenska ättens huvudmannafond. Efter avveckling av fondens fideikommissbestämmelser skall 
avkastningen gå till understöd för behövande medlemmar av ridderskapet och adeln. Företräde för medlem av 
ätten von Platen. 
 
159. von Plomgrenska fonden: understöd i första hand till adlig kvinnlig ättling av ätten von Plomgren med 
företräde för änkor och ogifta, därefter till behövande änka efter eller hustru till medlem av ätten, i tredje hand 
till behövande manlig medlem av ätten och i sista hand till andra inom adeln behövande damer. 
 
160–161. H M och E G von Porats donations- och tilläggsfond: understöd till i första hand medlem av ätten 
von Porat, med förmånsrätt för den som är närmast besläktad med testator, och i andra hand medlem av andra 
ätter, med förmånsrätt för ätterna Gyllensvärd, Lagerbjelke och Björnberg. 
 
163. Carl Rangel von Posts släktfond: understöd till behövande person, företräde för ättling till kapten Carl 
Rangel von Post och dennes hustru Betty, f Cronstedt, oberoende av om vederbörande tillhör på Riddarhuset 
introducerad ätt. 
 
289. Psilanderhielmska fonden: understöd till behövande äldre adliga personer. 
 
165. Majoren N G Psilanderskjölds donationsfond nr 1: understöd till adlig dam. Företräde för avkomling av 
adliga ätterna nr 36 Trolle och nr 1736 Hallenborg. 
 
166. Psilanderskjöldska fonden nr 2: understöd till behövande äldre adelsman. Företräde för den som själv 
eller vars far tjänstgjort vid Kungl Skånska Dragonregementet. 
 
167. Psilanderskjöldska fonden nr 3: understöd till adlig dam. 
 
168. Psilanderskjöldska fonden nr 4: understöd till behövande adlig person. 



 
170. Queckfeldtska pensionsfonden: understöd till dotter av eller änka efter avkomling av hovrättsrådet Carl S 
Queckfeldt tillhörande queckfeldtska eller annan adlig ätt. Avkomlings dotter äger företräde framför änka, som 
ej har barn att uppfostra. Om ingen dotter eller änka av dylik härkomst anmäler sig, kan understödet tilldelas 
annan fröken eller änka Queckfeldt. 
 
172. Fröken M CH Queckfeldts fond: understöd för underlättande av vård för behövande ogifta kvinnor med 
psykiska besvär. 
 
173. Queckfeldt-Rosencrantzska fonden: understöd till behövande adlig änka eller fröken, företräde för kapten 
C G Queckfeldt och h h E C Rosencrantz ättlingar även om de introducerats efter 1809 och de själva ej är av 
adlig börd. 
 
175. Aurore Ramsays donationsfond: understöd till: 
1) behövande kvinnlig medlem av ätten Ramsay, vilken kan visa härstamning från kammarherre B J U Ramsay 
och h h grevinnan Eva Kalling 
2) behövande medlem av grevliga ätten Posse som kan visa härstamning från hovstallmästare greve Fredrik 
Posse och h h Eva Ramsay. 
 
176. Ramsay-Pinelloska fonden: understöd till behövande äldre änkor eller döttrar, som är släkt med fröken 
Selma Ramsay. 
 
177. Rehbinderska fonden: understöd företrädesvis till medlemmar av Rehbinderska släkten. 
 
178. Rehnbergska fonden: understöd till behövande änka efter adelsman, med företräde för släkting eller änka 
efter officer med högst kaptens grad.  
 
294. Alexandra och Casimir Reuterskiölds fond: understöd till medlem av makarna A och C Reuterskiölds 
familj. 
 
179. Emy Reuterskiölds fond: understöd. Företräde för kvinnlig medlem av ätten Reuterskiöld. 
 
180. Ernst och Jenny Reuterskiölds pensionsfond: understöd. Företräde för adlig person med namnet 
Reuterskiöld samt änka född Reuterskiöld. 
 
318. Greta och Herbert Fabian Reuterskiölds donationsfond: Företräde för dem som har närmare släktskap 
till Herbert Fabian Reuterskiöld, andra grenen av ätten. Företräde ges för sjuka och åldringar. 
 
181. Fröken Lotten Reuterskiölds stipendie- och understödsfond: understöd till äldre sökande svenska 
undersåtar, företrädesvis damer. Avkomlingar av testamentsgiverskans, fröken Lotten Reuterskiöld, föräldrar 
äger företräde i vissa led, varjämte lika företrädesrätt tillkommer änkor och änklingar efter dem, så länge de ej 
ingått nytt äktenskap, allt under förutsättning att de leder sin härstamning genom äktenskaplig börd. 
 
183. Hovmarskalken H F Reuterskiölds fond: understöd till vissa släktingar. 
 
184. Kammarherre J A F Reuterskiölds fond: understöd till företrädesvis medlem av adliga ätten 
Reuterskiöld. 
 
312. Kapten Bertil Reuterskiölds stiftelse: understöd till äldre medlem av släkten Reuterskiöld. 
 
185. Överstelöjtnant C G Reuterskiölds pensionsfond: understöd åt behövande adlig fröken med företräde för 
medlem av reuterskiöldska ätten. 
 
187. Reuterskiöld-Nordenfalkska fonden: understöd till fröken tillhörande adliga eller friherrliga ätterna 
Reuterskiöld och Nordenfalk eller änka som genom födsel eller gifte tillhör någon av dessa ätter. Företräde för 
den som är närmast släkt med donator. 
 
188. Sophia Amalia Ribbings testamentsfond: understöd till adliga änkor med oförsörjda barn eller till 
oförsörjd adlig dam över 40 år. Företräde för vissa släktingar. 
 



189. Fröken Mathilda Ridderborgs släktfond och Axel Hultenheims gåva: understöd till behövande adliga 
fröknar eller änkor. Företräde för dem som tillhör med ridderborgska släkten befryndade adliga familjer. 
 
191. Carl Ulrik Roos af Hjelmsäter donationsfond: understöd till minst 55-åriga behövande adelsmän. 
 
192. Fröken Cecilia Roos af Hjelmsäter donationsfond: understöd till fattig fröken i Vadstena adliga 
jungfrustift som fyllt 56 år. 
 
193. Fröken Hanna Roos af Hjelmsäter donationsfond: understöd till svenska adliga damer. 
 
195. Kammarherre C J A Roos af Hjelmsäter fond: understöd till behövande adliga änkor tillhörande ätt 
introducerad före 1809 vare sig de före äktenskapet tillhört adeln eller icke, med företräde för änkor som tillhör 
adliga ätten nr 51 Roos af Hjelmsäter, och understöd till medlemmar av adeln. 
 
196. Victory Roos understödsfond: understöd som hjälp åt äldre eller sjuklig person till: 
1) den som härstammar från Victory Roos fader, justitierådet Knut Olivecrona, i andra, tredje och fjärde led 
2) medlemmar av ätten Olivecrona med samma härstamning i fjärmare led, däri inberäknade även kvinnliga 
medlemmar av ätten vilka ingått äktenskap 
3) medlemmar eljest av samma ätt, däri även inberäknade kvinnliga medlemmar av ätten, vilka ingått äktenskap 
4) medlemmar av den svenska adeln. 
Endast i Sverige bosatt person kan ifrågakomma till erhållande av understöd. 
 
197. Rosen-Lagerbergska fonden: understöd till medlem av grevliga ätten von Rosen. Företräde för den som är 
närmast släkt med ättens huvudman. 
 
286. Henrika Natalia Rosenswärds fond: understöd till äldre behövande sjukliga damer. 
 
198. Rålambska donationen: numera, sedan ingen manlig medlem av ätten Rålamb finnes, understöd eller 
uppfostringsstipendium till behövande avkomlingar i äktenskap till donatorerna (friherrarna Erik, Sigfrid och 
Stig Rålamb) eller donatorernas systrar, friherrinnorna Louise Leijonhufvud, Eva Ahlberg och Ann Odencrantz. 
I sista hand stipendium till andra medlemmar av adeln. 
 
199. af Sandebergska fonden: understöd till adlig ättling av majoren vid Skånska husarregementet Johan David 
af Sandeberg och hans hustru Christina Maria af Sandeberg, f Borgström. Därest berättigad sökande ej anmäler 
sig, kan understöd tilldelas ofrälse släktmedlem som styrker släktskap med testatrix ovannämnda föräldrar. 
 
200. Sassiska fonden: understöd att tilldelas medellösa döttrar och efterkommandes döttrar på svärdssidan efter 
de adelsmän som vid 1865 och 1866 årens riksdag reserverat sig mot Ridderskapet och Adelns beslut vid 
antagandet av det nya representationsförslaget och vilka före 1809 blivit adlade. 
 
201. Charlotte och Hedvig von Schéeles fond: understöd till kvinnliga medlemmar av adeln. Företräde för 
äldre fröknar av ätten von Schéele och änkor födda von Schéele. 
 
319. Hjalmar von Schéele och Greta Lillieskölds fond: understöd till behövande medlem av någon av de på 
Riddarhuset introducerade ätterna. 
 
202. Schefferska stiftningen: understöd till behövande i Vadstena adliga jungfrustift. 
 
271. Överstelöjtnant Gustaf Schenfelts donationsfond: understöd till äldre adlig dam född av adliga föräldrar. 
Företräde för sökande bosatt i Kronobergs län. 
 
204. Fröken Thyra von Schevens fond: understöd till behövande medlem av adeln. Företräde för medlemmar 
av officersfamiljer. 
 
310. Schmiterlöwska fonden: understöd till behövande äldre kvinnlig medlem tillhörande introducerade adliga 
ätter på Riddarhuset med företräde för den som genom födsel eller giftermål tillhör ätten Schmiterlöw och som 
står i närmast släktskap med fru Hulda Kraak, född Schmiterlöw. 
 
207. von Schulzer-Uttermarcks fond: understöd till adlig ogift kvinna eller änka. 
 



209. Carl och Fanny von Schwerins, f Baker, släktfond: understöd till medlemmar av grevliga eller friherrliga 
ätterna von Schwerin. Företräde för avkomling i rätt nedstigande led av framlidne översten greve Philip 
Bogislaus von Schwerin och hans framlidna hustru friherrinnan Charlotta Erika Liljencrantz. 
 
210. von Schwerin-Rosencrantzska fonden: understöd till medlemmar av ätterna von Schwerin eller 
Rosencrantz. 
 
212. Fröken Schürer von Waldheims fond: understöd till behövande änkor eller fröknar. Företräde till dem 
som tillhör Schürerska eller Bruceska släkterna. 
 
213. Adolf Victor Schützercrantz fond: understöd till adliga änkor eller minst 45-åriga fröknar. 
 
214. Victor Schützercrantz pensionsfond: understöd till verkligt behövande kvinnor. Företräde för dem vars 
män eller fäder är eller har varit läkare. 
 
216. de Silentzska fonden: understöd till adlig änka. 
 
217. Silfverbergska fonden: understöd till behövande adlig änka eller adlig fröken. 
 
218. Charlotte och Olga Silfwerhielms fond: understöd till behövande adlig person med företräde för medlem 
av ätten Silfwerhielm. 
 
293. Ester och Bele Silfwerhielms gåvofond: understöd till behövande person som bär namnet Silfwerhielm. 
 
302. Silfverskiöldska pensionsfonden: understöd till behövande adliga fröknar eller änkor. Företräde för 
släktingar. 
 
219. Fröken Louise Silfversparres fond: understöd till behövande medlem av ätten Silfversparre. 
 
220. Syskonen Silfversparres fond: understöd till adliga änkor eller ogifta äldre fröknar. Företräde för 
släktingar till fröken Evy Silfversparre och hennes broder Ludvig Silfversparre. 
 
223. Kapten Bengt och fru Gustava Sparres af Rossvik donationsfond: understöd till fattiga adliga fröknar 
eller änkor. Företräde för den som tillhör ätten Sparre af Rossvik eller annan gren av sparreätten. 
 
224. Grevinnan Sofie Sparres, född Lewenhaupt, minnesfond: understöd till änka eller dotter tillhörande 
adeln. 
 
225. Spens-Manderströmska fonden: understöd till behövande änkor eller fröknar med företräde för personer 
som har skyldskap med grevinnan J C E Spens eller greve J M Spens. 
 
226. Louis Stackelbergs fond: understöd till medlem av adeln med företrädesrätt för personer i skyldskap till 
Adolf Magnus Reinhold Louis Stackelberg. Avseende skall fästas endast vid vederbörandes behov. 
 
227. Reinhold Stenbocks fond: understöd till behövande adelsmän. Företräde i viss ordning för släktingar. 
 
228. Siri Stenbocks, f Wasastierna, fond: understöd till behövande adelsman. Företräde i viss ordning för 
släktingar. 
 
229. Stierncronska fonden: understöd till oförsörjda och behövande änkor eller ogifta fruntimmer av 
kammarherren friherre David Stierncronas och h h friherrinnan Agneta Wredes efterkommande i rätt nedstigande 
led. 
 
230. Stjernecreutzska fonden: understöd till behövande adliga änkor. 
 
231. Major A B O Stierngranats pensionsfond: understöd till behövande adlig änka eller fröken. Företräde för 
den som lagligen bär namnet Stierngranat. 
 
300. Nils och Valborg Stiernspetz fond "Gudruns minne": understöd till medlemmar av adeln och även 
medlemmar av ätter adlade efter 1809. 



 
234. Mathilda Wilhelmina von Stockenströms fond: understöd till avkomling av överkammarherre Henrik 
Albrecht von Stockenström, som av ömmande orsaker kan vara i behov därav. 
 
235. Stockumlafonden: understöd till i första hand personer, som är bröstarvingar till framlidne översten 
Christer Hampus Mörner eller likaledes framlidne ryttmästaren Olof Stellan Mörner, och i andra hand till 
medlemmar av ätterna Mörner. 
 
237. Stråleska fonden: understöd till i Sverige bosatta minst 55-åriga behövande adelsdamer. 
 
239. Riddarhussekreteraren John Stuarts fond: understöd att tilldelas medlem av adeln. Företräde för den 
som tillhör adliga ätten nr 86 Stuart. 
 
240. Elisabeth Ch Tersmedens donationsfond: understöd till behövande adlig dam med företräde för vissa 
släktingar. 
 
241. W F och J E Tersmedens fond: understöd att tilldelas avkomlingar till W F och J E Tersmeden eller 
avkomlingars änkor/änklingar med visst företräde för den gren som utgår från överste Gabriel Eketrä o h h 
Stanislas Margaretha Tersmeden. Finnes ej sådan understödsberättigad må understöd tilldelas medlemmar av 
adliga ätten Tersmeden eller deras änkor/änklingar. Endast svenska medborgare kan komma ifråga till understöd. 
 
244. Eva Tigerschiölds stipendiefond: understöd till personer som endera bär det tigerschiöldska namnet eller 
härstammar från Eva Åkerlind, f Tigerschiöld, och tillika bär det åkerlindska namnet. Dessutom kan understöd 
tilldelas person som – utan att bära det tigerschiöldska eller åkerlindska namnet – i första, andra eller tredje led 
härstammar från person som från födseln burit det tigerschiöldska eller åkerlindska namnet och, i senare fallet, 
tillika härstammar från Eva Åkerlind, f Tigerschiöld. 
 
274. Generalmajor G A Tolls o h m Hedvig Tolls, f von Post, familjefond: understöd till medlemmar av 
adeln. Företräde för såväl frälse som ofrälse ättlingar till generalmajor Toll och hans maka. 
 
246. Mia Trolle-Löwens fond: understöd till i första hand släktingar till friherrinnan Mia Trolle-Löwen. 
 
249. von Warnstedtska fonden: understöd till behövande adlig person med företräde för medlemmar av adliga 
ätten nr 78 von Warnstedt. 
 
250. Albin och Elin Wasastiernas fond: understöd till behövande inom ridderskapet och adeln med företräde 
för medlemmar av adliga ätten Wasastierna och grevliga ätten Stenbock. Även medlemmar av ätterna 
Wasastierna och Stenbock bosatta i Finland är berättigade till understöd. 
 
252. Friherrinnan Amalia von Vegesacks, f Sergel, donationsfond: understöd  

1) till i behov stadda änkor efter medlemmar av friherrliga ätten von Vegesack eller adliga ätten Sergel, 
2) till behövande ogifta döttrar till medlemmar av samma ätter, varvid döttrar i ätten von Vegesack har 

företräde, 
3) om sökande enligt 1) och 2) ej finns, understöd till sjuk och i behov stadd adlig änka eller fröken som 

härstammar från ätterna von Vegesack eller Sergel. 
 
253. Carolina von Vegesacks fond: understöd till i första hand någon fröken von Vegesack. Företräde för den 
som räknar närmast skyldskap med kammarherre friherre Carl August Achilles von Vegesack, och i andra hand 
annan adlig fröken, med företräde för den som härstammar från generallöjtnant friherre Eberhard Ernst Gotthard 
von Vegesack. 
 
308. Ida von Vegesacks pensionsfond: understöd till behövande adlig änka eller fröken. Företräde för dem som 
härstammar från testatrix föräldrar eller är änkor efter adliga avkomlingar till dem. 
 
254. Jenny von Vegesacks pensionsfond: understöd till adlig änka eller fröken. Företräde i första hand för den 
som härstammar från friherre Johan Fredrik Ernst von Vegesack och Catharina Gunilla Arenander eller som varit 
gift med adlig avkomling av sagda personer, samt i andra hand för den som härstammar från testatrix 
farföräldrar. 
 



257. af Winklerfeltska fonden: understöd till alla sökande med namnet Winklerfelt som är behövande och 
besläktade med testator fröken Fanny af Winklerfelt. 
 
269. Christer Virgins pensionsfond: understöd till behövande äldre adliga män. 
 
270. S A M Virgins fond: understöd till behövande äldre adliga damer av frälse börd. 
 
299. Ebba Wredes minnesfond: understöd för vård av ålderstigna, sjuka eller lytta personer. Företräde för 
medlemmar av släkten Wrede eller därmed besläktade. 
 
259. Wredeska fonden nr 1 (f.d. huvudmannafonden): understöd/stipendium med företräde för avkomlingar till 
instiftaren hovstallmästaren greve Fabian Wrede, därefter manliga, sedan behövande kvinnliga medlemmar av 
friherrliga ätten Wrede, med företräde dem emellan för den mest behövande, samt därefter behövande 
medlemmar av Ridderskapet och Adeln enligt riddarhusdirektionens beslut. 
 
260. Wulfcronska fonden: understöd till fattiga adliga änkor. Företräde för änkor som är födda adliga och för 
dem som är änkor efter officerare samt för deras barn. 
 
261. Märta Magdalena Wästfelts fond: understöd till behövande gift dam av adlig börd. 
 
262. Fröken Ulla Åkerhielms fond: understöd till i första hand medlem av familjen Åkerhielm af 
Margrethelund, i andra hand till medlem av familjen Åkerhielm af Blombacka. 
 
263. Örnflychtska fonden: understöd till behövande minst 60 år gammal fröken eller änka. Företräde för Boije 
af Gennäs, Gyllensvärd, Hultenheim, Natt och Dag, Spens, Svinhufvud, Tigerhielm och af Wetterstedt. 
 
Riddarhusdirektionen 

 

 


