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Fakulteternas rese- och forskningsbidrag  

De flesta bidrag riktar sig till forskare, doktorander, lärare, 

docenter och liknande vid Lunds universitet men några få kan 

även sökas av studenter på grundutbildningsnivå.  

Ansökningsperiod för fakulteternas rese- och forskningsbidrag är 

i början av vår- respektive hösttermin, normalt i januari/februari 

och i september.  

Inom de flesta fakulteter finns en stipendiegrupp som går igenom 

och rangordnar ansökningarna. Därefter tas beslut av 

fakultetsstyrelsen eller motsvarande. Fakulteterna har olika 

bestämmelser vad gäller hur stora belopp som delas ut samt hur 

ofta en person kan beviljas bidrag. Detta framgår av respektive 

ledigkungörelse. 

Aeryleanska resestipendiefonden (94501)  

Understöd för utländska vetenskapliga resor för både studerande 

och lärare vid Lunds universitet.  

Ledigförklaras vt vart tredje år: 2021, 2024, tillsammans med 

fakulteternas rese- och forskningsbidrag.  

Ove Almborns donationsfond (92000)  

Bidrag för forskning om kryptogamer, i första hand lavar, för 

studerande vid Lunds universitet eller där verksamma 

graduerade forskare.  

Ledigförklaras vt varje år tillsammans med fakulteternas rese- 

och forskningsbidrag.  

Anders och Birgit Anderssons forskningsfond (91404) 

Bidrag till utgifter av speciell vikt för särskilt förtjänt sökandes 

pågående forskningsprojekt, huvudsakligen med inriktning på 

hjärt/kärl- och cancersjukdomar. 

Ledigförklaras ht varje år tillsammans med fakulteternas rese- 

och forskningsbidrag. 

Lektor Gustaf Anderssons och hans maka Mary Lindbergs 
stipendiefond (94503)  

Bidrag till studieresor för studerande i pedagogik. Företräde för 

studerande som gått ut Katedralskolan i Lund.  
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Ledigförklaras ht varje år tillsammans med fakulteternas rese- 

och forskningsbidrag. 

Areschougska stipendiet (93010)  

Stipendium till 1) någon av understöd förtjänt studerande med 

framstående håg och fallenhet för botaniska studier eller 2) 

någon yngre framstående docent i botanik, som ej innehar 

docentstipendium. Företräde för släkt.  

Ledigförklaras vt varje jämt år tillsammans med fakulteternas 

rese- och forskningsbidrag.  

Battrams resestipendiefond (94505)  

Resestipendium för studerande av skånsk nation i Lund för att 

utomlands inhämta kunskaper i skogshushållning.  

Ledigförklaras vt vart fjärde år: 2020, 2024, 2028 osv 

tillsammans med fakulteternas rese- och forskningsbidrag. 

Lektor Ture Betzens donation nr 1 (93022) 

Tilldelas därav förtjänta, behövande, helst manliga studerande 

som bedriver studier vid Lunds universitet för avläggande av fil 

lic examen. Humanistiska fakulteten jämna år och 

naturvetenskapliga fakulteten ojämna år.  

Ledigförklaras ht varje år tillsammans med fakulteternas rese- 

och forskningsbidrag.  

Ebba och Herman Bings legat (94506) 

Fondens årliga avkastning utdelas till en svensk läkare, medicine 

kandidat eller medicine studerande som bidrag till vistelse i 

Danmark för studier.  

Ledigförklaras vt varje år tillsammans med fakulteternas rese- 

och forskningsbidrag. 

Bokelunds medicinska fond (94508) 

Resestipendium för främjande av medicinska studier för 1) 

ordinarie lärare anställda inom medicinska fakulteten i Lund, 2) 

docenter anställda inom medicinska fakulteten i Lund och 3) 

studeranden vilka vid läkarlinjen i Lund under minst två år idkat 

medicinska studier.  
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Ledigförklaras ht varje år tillsammans med fakulteternas rese- 

och forskningsbidrag.  

Bokelunds resestipendiefond (94507)  

Bidrag till studieresor i ämnena historia, geografi, arkeologi och 

etnografi samt för ämnen som tillhör naturvetenskapliga 

fakulteten för ordinarie lärare vid Lunds universitet, docenter vid 

Lunds universitet och studerande som bedriver och under minst 

två år bedrivit studier vid Lunds universitet.  

Ledigförklaras vt varje år tillsammans med fakulteternas rese- 

och forskningsbidrag.  

Hilma Borelius stipendiefond (93036)  

Stipendium åt studeranden vid Lunds universitet, som ådagalagt 

verklig håg och avgjord begåvning för humanistisk vetenskap.  

Ledigförklaras vt varje år tillsammans med fakulteternas rese- 

och forskningsbidrag.  

Emmy Ekbergs stipendiefond nr 1 (93062)  

Bidrag till en eller flera studerande, som avlagt jur kand- eller 

juristexamen och som vid Lunds universitet bedriver studier för 

juris doktorsexamen.  

Ledigförklaras ht varje år tillsammans med fakulteternas rese- 

och forskningsbidrag. 

Roy och Maj Franzéns fond (94522) 

Bidrag till forskning vid Humanistiska fakulteten.   

Ledigförklaras vt varje år tillsammans med fakulteternas rese- 

och forskningsbidrag. 

Gleerupska stipendiestiftelsen (93084)  

Bidrag till den som avlagt doktorsexamen för studier vid danskt, 

norskt eller utländskt universitet. Alterneras mellan de 

samhällsvetenskapliga, teologiska, naturvetenskapliga och 

humanistiska fakulteterna. 

Ledigförklaras vt varje år tillsammans med fakulteternas rese- 

och forskningsbidrag. 
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Syskonen Anna Cecilia och Otto Sigfrid Granmarks 
stipendiefond (94510)  

Anslag för studieresor för licentiander och licentiater inom 

humanistiska fakulteten med företräde för studier på germanskt, 

nordiskt språkområde. Vid tillsättandet av stipendier tas hänsyn 

till sökandes kvalifikationer och arbetsplanens värde för svensk 

vetenskap. Hänsyn tas emellertid även till sökandes personliga 

kvalifikationer att på ett värdigt sätt representera svensk 

vetenskaplig utbildning i utlandet. 

Ledigförklaras vt varje år tillsammans med fakulteternas rese- 

och forskningsbidrag.  

Axel Hallströms donation (94511)  

Ett eller flera resestipendier till studerande på högre studier inom 

de botaniska ämnesområdena vid Lunds universitet.  

Ledigförklaras vt varje år tillsammans med fakulteternas rese- 

och forskningsbidrag.  

Regementsläkaren Dr Hartelii stipendiestiftelse (93099)  

Stipendium till en eller flera studerande vid medicinska 

fakulteten inom grundutbildning eller forskarutbildning som har 

behov av att under längre sammanhängande tid vistas vid ett 

universitet eller annan forskningsinstitution i Danmark, Norge, 

England, Frankrike eller Tyskland. Släktingar till testator i rakt 

nedstigande led, som i övrigt uppfyller villkoren, har företräde 

till stipendiet.  

Ledigförklaras vt varje år tillsammans med resestipendier för 

grundutbildningsstuderande samt med fakulteternas rese- och 

forskningsbidrag. 

Juris professorn, doktor Johan Holmbergssons 
stipendiefond nr 1 (93116) 

Den årliga räntan, efter jur faks prövning, såsom understöd 

tilldelas någon vid Lunds universitet studerande lagfarenhet samt 

visat håg, med gott uppförande.  

Ledigförklaras ht varje år tillsammans med fakulteternas rese- 

och forskningsbidrag. 
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William Karlssons stipendiefond (92038)  

Stipendium för studerande i konsthistoria som bedriver 

doktorandstudier. Främst ska de doktorander som sysslar med 

konstindustriella ämnen beaktas vid utdelningen. Stipendiet ska 

brukas till 1) tryckningskostnader för avhandling, 2) 

arbetsändamål för samma avhandling, 3) utländska studieresor 

för samma avhandling.  

Ledigförklaras ht varje ojämnt år tillsammans med fakulteternas 

rese- och forskningsbidrag.  

Kemiska institutionens i Lund resestipendiefond (94513)  

Stipendium för person som efter avlagd högskoleexamen eller 

motsvarande i minst två år bedrivit forskningsarbete vid den del 

av kemiska institutionen som tillhör naturvetenskapliga 

fakulteten vid Lunds universitet.  

Ledigförklaras ht varje jämt år tillsammans med fakulteternas 

rese- och forskningsbidrag. 

Sven Kristensons resestipendiefond (94514)  

Resebidrag till studerande som vid Lunds universitet avlagt 

filosofie kandidatexamen, filosofie magisterexamen eller 

filosofie licentiatexamen i antikens kultur- och samhällsliv eller 

konstvetenskap och som fortsätter studierna i något av dessa 

ämnen. Stipendierna är avsedda för studieresor i Italien, 

Grekland eller Frankrike. Studierna i Frankrike ska i första hand 

avse studier i romansk och gotisk arkitektur och konst samt 

rörande Sydfrankrikes klassiska minnesmärken. Vissa släktingar 

till donator, som studerar angivna ämnen vid Lunds universitet, 

äger företräde till stipendium.  

Ledigförklaras ht varje år tillsammans med fakulteternas rese- 

och forskningsbidrag.  

Martha Larssons fond för vetenskaplig forskning (91315)  

Bidrag till vetenskaplig forskning vid Lunds universitet enligt 

följande 1) Stipendium till yngre begåvad musiker vid 

Musikhögskolan i Malmö, 2) bidrag till litteraturvetenskaplig 

forskning med inriktning mot svenska författare födda efter år 
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1900. Forskningsresultaten bör i utförlig eller komprimerad form 

publiceras, gärna i form av kulturartiklar, inom tre år från det att 

medlen utgått, 3) bidrag till medicinsk forskning inom 

neurologin, syftande till att motverka, ev. avhjälpa, sviterna av 

hjärnhinneinflammation.  

Ledigförklaras ht varje år tillsammans med fakulteternas rese- 

och forskningsbidrag.  

Lunds stads jubileumsfond (92050)  

Resestipendier åt studenter eller lärare för studieresor samt 

forskningsbidrag åt forskare.  

Ledigförklaras vt varje år tillsammans med resestipendier för 

studerande respektive ht varje år tillsammans med fakulteternas 

rese- och forskningsbidrag. 

Carl Fredrik Lyngbys donation för främjande av 
vetenskaplig forskning inom sinologins område, särskilt 
klassisk kinesiska (93171)  

Bidrag till en eller flera forskare vid östasiatiska seminariet vid 

Lunds universitet inom sinologins ämnesområde, särskilt 

klassisk kinesiska.  

Ledigförklaras vt varje år tillsammans med fakulteternas rese- 

och forskningsbidrag.  

Malmö stads jubileumsfond (92053)  

Resestipendier åt studenter eller lärare för studieresor samt 

forskningsbidrag åt forskare.  

Ledigförklaras vt varje år tillsammans med resestipendier för 

studerande respektive ht varje år tillsammans med fakulteternas 

rese- och forskningsbidrag.  

Anna och Svante Murbecks minnesfond (93183)  

Stipendier till studerande vid botaniska institutionen, Lunds 

universitet, med företräde för den som ägnar sig åt studier inom 

den botaniska systematiken.  

Ledigförklaras vt varje år tillsammans med fakulteternas rese- 

och forskningsbidrag.  



Sida 9 av 72 

 

 

 

 

Anna Nilssons fond för vetenskaplig forskning (92060)  

Bidrag till bland annat forsknings- och studieresor åt kvinnliga 

lärare och studerande vid Lunds universitet.  

Ledigförklaras ht varje år tillsammans med fakulteternas rese- 

och forskningsbidrag. 

C F O Nordstedts fond (92348)  

Bidrag till studieresor i botaniskt syfte. 

Ledigförklaras vt varje år tillsammans med fakulteternas rese- 

och forskningsbidrag.  

Fil dr Uno Otterstedts fond för främjande av vetenskaplig 
undervisning och forskning (92065)  

Främjande av vetenskaplig undervisning och forskning, 

företrädesvis humanistisk forskning.  

Ledigförklaras vt och ht varje år tillsammans med fakulteternas 

rese- och forskningsbidrag.  

Carin och John Papes fond för nordisk och jämförande 
folklivsforskning (92066)  

Bidrag till nordisk och jämförande folklivsforskning vid Lunds 

universitet: tryckning av forskningsresultat, utförande av visst 

eller vissa forskningsuppgifter.  

Ledigförklaras vt varje år tillsammans med fakulteternas rese- 

och forskningsbidrag. 

Professor Johannes Paulsons stipendiefond (94518)  

Resestipendium åt en vetenskapsidkare inom de klassiska 

språken (grekiskan och latinets) ämnesområden, vilken som 

lärare eller studerande tillhör Lunds universitet.  

Ledigförklaras vt varje jämnt år tillsammans med fakulteternas 

rese- och forskningsbidrag.  

Magnus Pfannenstills resestipendium (94517)  

Resestipendium åt teologie studerande vid Lunds universitet som 

önskar bedriva studier vid protestantiskt universitet i Luthers 

hemland. Beloppet uppbäres vid resans anträdande, som bör 

omfatta minst en lästermin vid det tyska universitetet. För 
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behörighet att söka detta stipendium fordras att sökanden gjort 

sig känd för ett gott uppförande, avlagt teologie kandidatexamen 

med goda vitsord samt fortsätter sina studier för högre teologie 

examen.  

Ledigförklaras ht vart femte år (2020, 2025, 2030) tillsammans 

med fakulteternas rese- och forskningsbidrag.  

Heinrich Polls genetiska stipendium (93229) 

Bidrag till person som bedriver forskningsarbete inom området 

ärftlighetslära/genetik och som avlagt examen, där ämnet 

ärftlighetslära/genetik ingår, eller innehavare av medicine 

kandidatexamen kompletterad med tentamen i 

ärftlighetslära/genetik. Stipendiet kan användas till 

forskningsresor, för inköp av instrument eller apparatur och för 

anställande av teknisk hjälp. 

Ledigförklaras vt varje jämt år tillsammans med fakulteternas 

rese- och forskningsbidrag. 

Elisabeth Rausings minnesfond (95074)  

Resebidrag till graduerad forskare vid humanistiska fakulteten 

vid Lunds universitet (innehavare av tjänst som professor, 

högskolelektor, forskarassistent, omfattande minst 50%) samt 

stöd åt humanistisk forskning i form av bidrag till utrustning, 

anordnande av symposier och inbjudan av gästforskare. Anslag 

utgår inte till egen lön eller till anställda inom projekt med 

undantag för tillfällig expert- eller assistenthjälp, där det dock 

inte får innebära anställning som kan ha tjänstegrundande 

konsekvenser. Anslagen får heller inte innebära långsiktiga 

åtaganden.  

Ledigförklaras ht varje år tillsammans med fakulteternas rese- 

och forskningsbidrag. 

Seved Ribbings resestipendiefond (94519)  

Resestipendium för att 1) understödja utrikesresor, för 

studerande och anställda vid Lunds universitet vilka inte innehar 

docenttjänst eller annan högre lärartjänst vid universitetet, 2) 
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tilldelas person som inom södra Sverige med förmåga och 

framgång arbetat för folkuppfostran och nykterhet. 

1) Ledigförklaras vt 2022, 2024, 2028 tillsammans med 

fakulteternas rese- och forskningsbidrag samt 

2) Ledigförklaras vart sjätte år 2020, 2026 tillsammans med 

övriga forskningsbidrag. 

Andreas Rydelius stiftelse (92355)  

Ändamål enligt följande: 1) till anordnande av konferenser där 

aktuella teologiska frågor behandlas, särskilt sådana som rör 

förhållandet mellan religion och kulturliv, 2) till bestridande av 

kostnader för föreläsningar av teologer från utlandet eller annat 

svenskt universitet, 3) bidrag till resor, varigenom förtjänta 

teologer beredes tillfälle till studium av eller kontakt med den 

teologiska verksamheten i andra länder, 4) bidrag till andra 

sådana ändamål, som kunna anses vara besläktade med de nu 

nämnda.  

Ledigförklaras vt och ht varje år tillsammans med fakulteternas 

rese- och forskningsbidrag.  

Prof Herman Siegvalds och Fru Hilma Siegvalds fond för 
pedagogisk och psykologisk forskning (92078)  

Bidrag till lärare eller studerande vid pedagogiska och 

psykologiska institutionerna i Lund respektive Malmö för 

vetenskaplig pedagogisk och psykologisk forskning.  

Ledigförklaras vt varje år tillsammans med fakulteternas rese- 

och forskningsbidrag. 

Narendra V Soosanias Forskningsfond (92082)  

För forskning vid Lunds universitet rörande mysticismen.  

Ledigförklaras ht varje år tillsammans med fakulteternas rese- 

och forskningsbidrag.  

Rektor Nils Stjernquists forskningsfond (92069)  

För forskningsändamål avsedda att bidraga till en positiv 

utveckling av det svenska samhället och dess näringsliv. Medlen 

i fonden må användas i dess helhet för forskningsinsatser inom 

detta område.  
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Ledigförklaras vt varje år tillsammans med fakulteternas rese- 

och forskningsbidrag.  

Carl Swartz minnesfond (92084)  

Utdelas för forsknings- och undervisningsändamål till samtliga 

fakulteter vid Lunds universitet.  

Ledigförklaras ht varje år tillsammans med fakulteternas rese- 

och forskningsbidrag.  

Fond från theologie doktorspromotionen 1868 (93285)  

För befrämjande av högre teologiska studier.  

Ledigförklaras vt vart tredje år: 2021, 2024, 2027 osv, 

tillsammans med fakulteternas rese- och forskningsbidrag. 

Olof och Ruth Uppgrens stipendiefond (93298)  

Stipendium tilldelas en ung begåvad framåtsträvande obemedlad 

man eller kvinna, med företräde för medlem av Lunds nation, 

som ägnar sig åt vetenskaplig forskning inom medicinska 

vetenskapen vid Lunds universitet, särskilt rörande de 

förhärjande folksjukdomarna cancer och/eller 

ledgångsreumatism.  

Ledigförklaras ht varje år tillsammans med fakulteternas rese- 

och forskningsbidrag.  

Emanuel Walbergs resestipendiefond (94520)  

Resebidrag till forskarstuderande i romanska språk som för 

utarbetande av doktorsavhandling behöver vistas någon tid i 

Frankrike eller, i andra hand, i annat romanskt språkligt land.  

Ledigförklaras vt varje år tillsammans med fakulteternas rese- 

och forskningsbidrag.  

Landshövding Per Westlings minnesfond (95096)  

Understöd av vetenskaplig forskning vid Lunds universitet samt 

för bidrag till studieresor åt såväl äldre som yngre 

vetenskapsmän vid universitetet.  

Ledigförklaras vt och ht varje år tillsammans med fakulteternas 

rese- och forskningsbidrag. 
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A och Charlotte Wollmars donation (93320)  

Utrikes resestipendier för universitetslektorer och docenter vid 

Lunds universitet samt universitetsstipendier till studerande vid 

Lunds universitet.  

Ledigförklaras vt varje år tillsammans med fakulteternas rese- 

och forskningsbidrag respektive med universitets- och 

nationsstipendierna. 
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Resestipendier för studenter  

Resestipendier för grundutbildningsstuderande ledigförklaras i 

februari varje år. Som grundutbildningsstuderande räknas du 

som studerar på grundnivå, kandidatnivå, magisternivå och 

masternivå. Resestipendium kan du söka för resa i samband med 

examensarbete och uppsats, vid utbytesstudier och för annan 

utlandsresa som sker i samband med din utbildning vid Lunds 

universitet.  

Ansökan sker via ett formulär direkt i ansökningssystemet där du 

också laddar upp de bilagor du vill skicka med. När 

ansökningstiden är slut fördelas stipendierna från respektive 

stiftelse med utgångspunkt i syftet med din resa, en rangordning 

som utgår från studieresultat och studietakt samt din ansökan och 

de handlingar du bifogat. Det är därför mycket viktigt att du 

bifogar de handlingar som är aktuella i ditt fall eftersom du kan 

gå miste om ett stipendium om din ansökan inte är komplett. 

Beslutet brukar vara klart i april och då skickas besked till 

samtliga beviljade stipendiater via e-post.  

Axel Anderssons resestipendiefond (94502)  

Resestipendium för studeranden vid Lunds universitet.  

Ledigförklaras vt varje år tillsammans med resestipendier för 

grundutbildningsstuderande.  

Nils Flensburgs resestipendiefond (94521)  

Resestipendium varannan gång till en studerande vid Lunds 

universitet för studier vid universitetet i Oslo och varannan gång 

till studeranden vid universitetet i Oslo för studier vid Lunds 

universitet. Företräde för släkten Vogt.  

Ledigförklaras vt varje år tillsammans med resestipendier för 

grundutbildningsstuderande.  

Regementsläkaren Dr Hartelii stipendiestiftelse (93099)  

Stipendium till en eller flera studerande vid medicinska 

fakulteten inom grundutbildning eller forskarutbildning som har 

behov av att under längre sammanhängande tid vistas vid ett 

universitet eller annan forskningsinstitution i Danmark, Norge, 
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England, Frankrike eller Tyskland. Släktingar till testator i rakt 

nedstigande led, som i övrigt uppfyller villkoren, har företräde 

till stipendiet.  

Ledigförklaras vt varje år tillsammans med resestipendier för 

grundutbildningsstuderande samt med fakulteternas rese- och 

forskningsbidrag.  

Humero-Steuchiska resestipendiet (94512)  

Bidrag till studerande vid Lunds universitet för studieresa till 

utländskt universitet. Företräde för släkt, därvid det ej är 

nödvändigt att vederbörande studerar eller studerat vid 

universitet.  

Ledigförklaras vt tillsammans med resestipendier för 

grundutbildningsstuderande vart sjätte år 2024, 2030 osv. 

Lunds stads jubileumsfond (92050)  

Resestipendier för studieresor av studenter eller lärare samt 

forskningsbidrag åt forskare.  

Ledigförklaras vt varje år tillsammans med resestipendier för 

studerande respektive ht varje år tillsammans med fakulteternas 

rese- och forskningsbidrag. 

Malmö stads jubileumsfond (92053)  

Resestipendier för studieresor av studenter eller lärare samt 

forskningsbidrag åt forskare.  

Ledigförklaras vt varje år tillsammans med resestipendier för 

studerande respektive ht varje år tillsammans med fakulteternas 

rese- och forskningsbidrag. 
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Universitets- och nationsstipendier  

Varje termin utlyses universitets- och nationsstipendier för 

studenter vid Lunds universitet. På hösten är ansökningstiden i 

september och på våren i februari. Universitetsstipendierna delas 

ut till studenter på grundutbildningsnivå. Ofta krävs det att du 

har läst minst två terminer för att du ska få ett stipendium. 

Nationsstipendierna kan delas ut till både grund- och 

forskarstuderande.  

Ansökan sker via ett formulär direkt i ansökningssystemet. 

Endast i speciella fall ska bilaga skickas in med post. Endast en 

ansökan per person ska skickas in och i och med det ansöker du 

om samtliga stipendier du är berättigad till.  

I stort rangordnas samtliga sökande efter område, betyg och 

studietakt. Till en del stipendier har du företräde om du 

exempelvis är släkt med donatorn eller om du är född i något 

särskilt landskap i Sverige.  

Ett mindre antal stipendier är så kallade terminsstipendier och 

innebär att de beviljas för fyra terminer. Vad som gäller för att 

dessa stipendier ska betalas ut meddelas separat till 

stipendiaterna.  

Beslutet brukar vara klart i april och november och du kan då se 

i ansökningssystemet om du blivit tilldelad stipendium eller ej. 

Inga besked skickas ut men vi informerar på webben när beslutet 

är klart. 

Professor J M Agardhs premiefond (93000) 

Stipendium till studerande vid Lunds universitet som efter 

avlagd kandidatexamen visat sig skicklig inom de matematiska 

vetenskaperna.  

Ledigförklaras vt varje år tillsammans med universitets- och 

nationsstipendierna.  

Dr och Fru Emil S Ahlströms stipendiefond nr 1 (93001)  

Stipendium till student, anställd eller lärare vid Medicinska 

fakulteten vid Lunds universitet. Företräde för släkt, närmare 

släktingar framför fjärmare. 
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Ledigförklaras vt varje år tillsammans med universitets- och 

nationsstipendierna.  

Dr och Fru Emil S Ahlströms stipendiefond nr 2 (93002)  

Stipendium till student, anställd eller lärare vid Medicinska 

fakulteten, Lunds universitet. Företräde för släkt, närmare 

släktingar framför fjärmare.  

Ledigförklaras vt varje år tillsammans med universitets- och 

nationsstipendierna.  

Akademistatens premii-stiftelse (93003)  

Premium åt en för flit och skicklighet fördelaktigt känd student 

vid Lunds universitet. Akademisk lärare eller tjänsteman må ej 

erhålla detta premium.  

Ledigförklaras ht vart femte år: 2020, 2025, 2030 osv. 

tillsammans med universitets- och nationsstipendierna.  

Agda och Nils Albert Anderssons stipendiefond (93006)  

Stipendium till studerande vid Lunds universitet som visar 

fallenhet för studier, god flit och föredömligt uppförande. I första 

hand till efterkommande och i andra hand till studerande som är 

födda i eller uppvuxna i Oxie, Skytts eller Wemmenhögs 

härader.  

Ledigförklaras vt varje år tillsammans med universitets- och 

nationsstipendierna. 

Ann Elisabeth Albertsdotters, född Hansson, fond (93004)  

Stipendier till studerande vid Lunds universitet. Företräde för 

släkt.  

Ledigförklaras ht varje år tillsammans med universitets- och 

nationsstipendierna.  

Hilda Anderssons stipendiefond (93005)  

Ett stipendium åt någon hygglig, ordentlig och flitig teologie 

eller juris studerande vid Lunds universitet, helst från Malmöhus 

län, och med avgjord företrädesrätt för en som tillhör 

Helsingkrona eller Lunds nationer.  
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Ledigförklaras vt varje år tillsammans med universitets- och 

nationsstipendierna.  

Magister Johan Anderssons fond (93007)  

Stipendier åt någon välförtjänt studerande vid Västgöta nation 

som ägnar sig åt filosofiska graden vid Lunds universitet.  

Ledigförklaras vt varje år tillsammans med universitets- och 

nationsstipendierna.  

Lorens Alfred Anderssons fond (92003)  

Stipendium till fria läroböcker åt behövande elever vid Lunds 

universitet.   

Ledigförklaras vt och ht varje år tillsammans med universitets- 

och nationsstipendierna. 

Per Anderssons stipendiefond (93008)  

Stipendium åt någon vid Lunds universitet vistande, från mindre 

bemedlat hem, prästhem eller jordbrukarhem i Skåne eller 

Småland kommen teologie studerande, som gjort sig känd för flit 

och gott uppförande samt visat framsteg i de teologiska 

studierna.  

Ledigförklaras vt och ht varje år tillsammans med universitets- 

och nationsstipendierna.  

Roloff Anderssons fond (93009)  

Stipendium för studerande yngling vid Lunds universitet, född 

inom Lunds stift, som läser teologi för att bli präst.  

Ledigförklaras vt varje år tillsammans med universitets- och 

nationsstipendierna.  

Anglin-Svensonska stipendiestiftelsen (93270)  

Stipendium till 1) studerande av Skånska nationerna, 2) 

studerande av Småländska nationen. I första hand företräde för 

behövande släkting.  

Ledigförklaras vt varje år tillsammans med universitets- och 

nationsstipendierna. 
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Aschanska fonden (93011)  

För student som varit inskriven minst två terminer.  

Ledigförklaras vt varje år tillsammans med universitets- och 

nationsstipendierna. 

Beck-Friiska stipendiefonden (93012) 

Stipendium till en behövande studerande yngling, född skåning, 

av goda seder, därvid företräde lämnas till den som kan styrka 

släktskap med donator.  

Ledigförklaras vt varje år tillsammans med universitets- och 

nationsstipendierna.  

Beathe och Sven Bengtssons stipendiefond (93014)  

Stipendium till en eller två obemedlade teologie studerande vid 

Lunds universitet.  

Ledigförklaras vt och ht varje år tillsammans med universitets- 

och nationsstipendierna.  

Bergendorffska stipendiefonden (93015)  

Årligt stipendium för 1) flitiga och dygdiga ynglingar av 

donators närmaste anhöriga 2) flitig och skicklig studerande som 

gått i skola och gymnasium i Växjö, helst från Berga socken i 

Sunnerbo härad.  

Ledigförklaras vt varje år tillsammans med universitets- och 

nationsstipendierna.  

Edwin Bergers stipendium (93016)  

Stipendium tilldelas en student vid Hallands nation i Lund som 

gjort sig förtjänt.  

Ledigförklaras vt varje år tillsammans med universitets- och 

nationsstipendierna.  

Augusta Berggrens stipendiefond (93017)  

Stipendium till studerande vid Lunds universitet 

religionsvetenskaplig linje, med företräde för studerande 

tillhörande Göteborgs nation och som är födda i Göteborgs stift. 

Ledigförklaras vt och ht varje år tillsammans med universitets- 

och nationsstipendierna.  
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Dr Emil Bergs stipendiefond (93019)  

Stipendium i lika delar till tvenne medicinstuderande. Vartannat 

år ska stipendiet tilldelas medicine studerande tillhörande 

Sydskånska nationen.  

Ledigförklaras vt varje år tillsammans med universitets- och 

nationsstipendierna.  

Marie Sophie de Bergs stipendiefond (93018)  

Två stipendier varav 1) för släktingar, en de Berg, en Liljehorn 

eller den som visar sig med dessa ätter vara besläktad och 2) till 

mindre bemedlad studerande. Född i Borgholm på Öland eller 

den del av Småland som utgör Kalmar län, börande dessa 

studeranden vara kända för sedlighet och flit samt vara 

medlemmar i Kalmar nation vid Lunds universitet. Skulle ingen 

släkting anmäla sig till stipendiet må det givas till mindre 

bemedlad student inom Kalmar nation.  

Ledigförklaras vt varje år tillsammans med universitets- och 

nationsstipendierna.  

Bergska stipendiefonden (93013)  

Stipendium till studerande inom religionsvetenskaplig linje som 

ämnar bli präst för Göteborgs stift, företräde för studerande vars 

föräldrar är eller varit bosatta i Göteborgs stift.  

Ledigförklaras vt varje år tillsammans med universitets- och 

nationsstipendierna. 

Lektor Ture Betzens donation nr 2 (93023)  

Stipendium till därav förtjänta behövande medellösa studeranden 

inom humanistiska eller naturvetenskapliga fakulteten vid Lunds 

universitet.  

Ledigförklaras ht varje år tillsammans med universitets- och 

nationsstipendierna.  

Lektor Ture Betzens donation nr 3 (93024)  

Stipendium till därav förtjänta behövande medellösa studeranden 

inom humanistiska eller naturvetenskapliga fakulteten vid Lunds 

universitet.  
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Ledigförklaras ht varje år tillsammans med universitets- och 

nationsstipendierna.  

Lektor Ture Betzens donation nr 4 (93025)  

Stipendium till behövande medellösa studeranden inom 

humanistiska eller naturvetenskapliga fakulteten vid Lunds 

universitet.  

Ledigförklaras ht varje år tillsammans med universitets- och 

nationsstipendierna.  

Lektor Ture Betzens donation nr 5 (93026)  

Stipendium till behövande medellösa studeranden inom 

humanistiska eller naturvetenskapliga fakulteten vid Lunds 

universitet.  

Ledigförklaras ht varje år tillsammans med universitets- och 

nationsstipendierna. 

A Bildts stipendiefond (93027)  

Stipendium åt en fattig, flitig och för goda seder känd studerande 

som ännu icke erhållit magistervärdighet.  

Ledigförklaras vt varje år tillsammans med universitets- och 

nationsstipendierna.  

Gottfrid Billings stipendiefond (93028)  

Ett eller två stipendier åt teologie studerande som låta sig 

prästvigas till tjänstgöring i Lunds stift.  

Ledigförklaras vt varje år tillsammans med universitets- och 

nationsstipendierna.  

Herman Billings stipendiefond (93029)  

Stipendium till en eller två studerande vid Lunds universitet.  

Ledigförklaras vt varje år tillsammans med universitets- och 

nationsstipendierna.  

Karl Bjerkes stipendiefond (93030)  

Stipendier till studerande inom medicinska fakulteten vid Lunds 

universitet.  
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Ledigförklaras vt och ht varje år tillsammans med universitets- 

och nationsstipendierna.  

Bjerkeska stipendiefonden (Kristianstads nation) (93031)  

Stipendier till studerande inskrivna vid Kristianstads nation.  

Ledigförklaras vt varje år tillsammans med universitets- och 

nationsstipendierna 

Pastor Sven Björcks fond (92007)  

Stipendium till prästkandidat som ej fyllt 25 år. Företräde för 

ättling till prosten G. L. Björck, Vinberg som uppfyller villkoren. 

Ledigförklaras ht varje år tillsammans med universitets- och 

nationsstipendierna.  

Blekingska nationens jubelstipendiefond 1918 (93187)  

Ett stipendium årligen avsett att tjäna som understöd åt 

behövande student som utmärker sig för flit och goda seder och 

som under den termin då stipendiet utdelas är, samt minst 

föregående termin varit, i nationen inskriven.  

Ledigförklaras ht varje år tillsammans med universitets- och 

nationsstipendierna.  

Blekingska nationens jubelstipendium 1868 (93186)  

Stipendier till studerande vid Lunds universitet, som tillhör 

Blekingska nationen samt har varit inskriven i nationen minst en 

termin. Innehas under fyra terminer.  

Ledigförklaras tillsammans med universitets- och 

nationsstipendierna. Terminsstipendium.  

Blekingska nationens sekularstipendiefond (93033)  

Stipendium åt en studerande av Blekingska nationen vid Lunds 

universitet, i behov av understöd, som utmärker sig för flit och 

goda seder samt den termin under vilken stipendiet sökes är och 

minst en föregående termin varit i nationen inskriven.  

Ledigförklaras vt varje år tillsammans med universitets- och 

nationsstipendierna. 
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Bokelundska stipendiefonden (93035)  

Stipendier åt fyra behövande och flitiga studenter vid Lunds 

universitet, 1) en tillhörande den teologiska fakulteten, 2) en 

tillhörande den juridiska fakulteten, 3) en tillhörande den 

medicinska fakulteten och 4) en tillhörande den filosofiska 

fakulteten, med lika belopp till var och en av dessa.  

Ledigförklaras ht varje år tillsammans med universitets- och 

nationsstipendierna.  

Borg-Areskougska stipendiet (93037)  

Utdelas till en fattig för flit och sedlighet känd, från 

gymnasieskola i sydöstra Skåne utgången, begåvad student.  

Ledigförklaras ht varje år tillsammans med universitets- och 

nationsstipendierna.  

Akademikamreraren G W Borgs stipendiefond (93038)  

Stipendier till studerande med företräde för 1) behövande 

släkting till Brita Charlotta Richter, 2) studerande tillhörande 

Skånska nationen.  

Ledigförklaras ht varje år tillsammans med universitets- och 

nationsstipendierna. 

M Fr Brags stipendiestiftelse (93039)  

Stipendium till en av sin nation väl vitsordad student. Härvid äga 

barn och avkomlingar av donators syskon företräde, men om 

sådan icke anmäler sig hava de företrädesrätt vilka vinnlagts sig 

om klassiska eller österländska språk.  

Ledigförklaras vt varje år tillsammans med universitets- och 

nationsstipendierna.  

Carl Adolf och Julia Brauns stipendiefond (93040)  

Stipendium som tilldelas en för flit och goda seder känd 

medellös studerande vid Lunds universitet, tillhörande Kalmar 

nation eller landskapsförening. Företräde för släkt som bedriver 

juridikstudier.  

Ledigförklaras vt varje år tillsammans med universitets- och 

nationsstipendierna.  
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Bring och Lagerlöfska stipendiefonden (93042)  

Stipendier till studerande vid Lunds universitet med företräde för 

1) släkt till prosten Olof Bring, 2) släkt till Helena Sophia 

Svenonius född Lagerlöf, 3) en av släkten Bring, 4) för 

behövande student tillhörande Blekingska nationen.  

Ledigförklaras vt varje år tillsammans med universitets- och 

nationsstipendierna. 

Borgmästare Carl Brinks stipendiefond (93041)  

Stipendium till därav förtjänt student inom juridiska fakulteten 

vid Lunds universitet.  

Ledigförklaras vt varje år tillsammans med universitets- och 

nationsstipendierna.  

Brobäckska och de Bergska donationen (93043)  

Två lika stipendier varav det ena tillkommer 1) en de Berg, en 

Liljehorn eller med dem besläktad, känd för sedlighet och flit 

samt studerande vid Lunds universitet och är medlem av Kalmar 

nation, 2) en medellös eller behövande studerande av Kalmar 

nation född i Borgholm på Öland eller den del av Småland som 

tillhör Kalmar län. Skulle ingen släkting finnas må andra 

behövande studerande komma ifråga.  

Ledigförklaras vt varje år tillsammans med universitets- och 

nationsstipendierna.  

Bunthska stipendiefonden nr 1 (93045)  

Tilldelas teologie studerande av Skånsk nation som ämnar bli 

präst. Företräde för 1) donators arvingar, 2) arvingar till donators 

bror Ernst Fredrik Bunth och donators styvbarn, 3) student från 

prästhem.  

Ledigförklaras ht varje jämnt år tillsammans med universitets- 

och nationsstipendierna.  

Bunthska stipendiet nr 2 (93044)  

Tilldelas studerande vid Lunds universitet. Företräde för släkt 

(Kyrkoherde Daniel Bunth och hans syskon) med goda 

studieresultat.  
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Ledigförklaras ht varje jämnt år tillsammans med universitets- 

och nationsstipendierna. 

A V Bäcklunds stipendiefond (93046)  

Stipendier för studerande tillhörande samtliga 

utbildningssektorer vid Lunds universitet.  

Ledigförklaras vt och ht varje år tillsammans med universitets- 

och nationsstipendierna.  

A Carlströms understödsfond för medicine studerande 
(93047)  

Stipendium till understöd åt medicine studerande vid Lunds 

universitet. I första hand till ättlingar till Kyrkoherde Carl 

Trädgårdh i Esphult och i andra hand ättlingar till prosten Per 

Carlström i Önnestad.  

Ledigförklaras ht varje år tillsammans med universitets- och 

nationsstipendierna.  

A Carlströms understödsfond för teologie studerande 
(93048)  

Stipendium till understöd åt skötsamma, behövande teologie 

studerande vid Lunds universitet. I första hand ska ättlingar av 

prosten Per Carlström i Önnestad ifrågakomma och i andra hand 

ättlingar av kyrkoherde Carl Trädgårdh i Esphult.  

Ledigförklaras ht varje år tillsammans med universitets- och 

nationsstipendierna.  

David Carnegies donationsfond av år 1891 (92013)  

Åtta stipendier till behövande studerande vid Lunds universitet. 

Ledigförklaras vt och ht varje år tillsammans med universitets- 

och nationsstipendierna. 

Juris doktor H Cavallis donationsfond (93049)  

Stipendium till studerande vid juridiska fakulteten vid Lunds 

universitet som gjort sig förtjänta av understöd, med 

företrädesrätt för juridikstuderande av Smålands nation om dessa 

prövas värda understöd.  
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Ledigförklaras ht varje år tillsammans med universitets- och 

nationsstipendierna.  

Juris doktor H Cavallis donationsfond nr 2 (93050)  

Stipendium till en eller flera behövande och flitiga studerande 

vid Smålands nation vid Lunds universitet.  

Ledigförklaras vt varje år tillsammans med universitets- och 

nationsstipendierna.  

Selma Collianders premium (93051)  

Stipendium till obemedlad filologie studerande vid Lunds 

universitet, som på grund av vitsord, god vandel och goda 

studieanlag kan anses värd uppmuntran.  

Ledigförklaras ht varje år tillsammans med universitets- och 

nationsstipendierna.  

Lektor Nils Coos och Ada Coos stipendiefond (93052)  

Stipendium till behövande student vid Lunds universitet, med flit 

och begåvning, som ägnar sig åt ämnet kemi samt tillhör Lunds 

nation. Företräde för styrkt släktskap till Lektor Nils Coos 

oavsett nationstillhörighet.  

Ledigförklaras ht varje år tillsammans med universitets- och 

nationsstipendierna. 

M J Crusenstolpes stipendiefond (93053)  

Stipendium till hjälp för studerande yngling oavsett 

nationstillhörighet, som företrädesvis studerar på det litterära 

området.  

Ledigförklaras vt varje år tillsammans med universitets- och 

nationsstipendierna. 

Civilingenjören Max Albin Dahlgrens stipendiefond (93054)  

Minst två stipendier utdelas till mindre bemedlade studerande 

tillhörande Göteborgs nation som är född i Göteborgs och Bohus 

län.  

Ledigförklaras ht varje år tillsammans med universitets- och 

nationsstipendierna.  
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M G Danckwardts stipendiefond (93055)  

Två stipendier om lika belopp till behövande studenter vid Lunds 

universitet, ett till en studerande tillhörande någon av de skånska 

nationerna och ett till en studerande tillhörande Smålands nation. 

Företräde för släkt till i första hand donatorn och i andra hand 

donatorns bror, Lagman Dankwardts döttrar.  

Ledigförklaras ht varje år tillsammans med universitets- och 

nationsstipendierna.  

Johannes Danielssons stipendiefond (93056)  

Stipendium till en medlem i någon av de skånska nationerna vid 

Lunds universitet som utmärker sig för anlag för studier, 

sedlighet och flit samt är i behov av understöd.  

Ledigförklaras vt varje år tillsammans med universitets- och 

nationsstipendierna.  

Dicksonska stipendii-fonden (93057)  

Fyra lika stora stipendier till någon vid Lunds universitet 

vistande studerande vardera utav de fyra fakulteterna teologiska, 

juridiska, medicinska och den filosofiska. Utdelas till 

ograduerade studeranden.  

Ledigförklaras ht varje år tillsammans med universitets- och 

nationsstipendierna. 

Chr W Duckers stipendiefond (93058)  

Ett stipendium till behövande student vid läkarlinjen, Lunds 

universitet.  

Ledigförklaras vt varje år tillsammans med universitets- och 

nationsstipendierna.  

Henrik Dückers stipendiefond (93059)  

Stipendier till behövande studerande vid religionsvetenskaplig 

linje, behövande manliga studerande vid juristlinjen, behövande 

manliga studerande vid läkarlinjen samt behövande manliga 

studerande av övriga fakulteter, samtliga studerande vid Lunds 

universitet.  
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Ledigförklaras vt och ht varje år tillsammans med universitets- 

och nationsstipendierna. 

Fröken Sophie Eckardts stipendiefond (93060)  

Stipendier till någon studerande som är inskriven vid medicinska 

fakulteten, Lunds universitet.  

Ledigförklaras vt vart fjärde år: 2021, 2025 osv, tillsammans 

med universitets- och nationsstipendierna.  

Friedrich och Elisabeth Eggelings stipendium (93061)  

Stipendier till studerande vid Lunds universitet med företräde för 

1) släkt 2) studerande födda i Lund.  

Ledigförklaras vt varje ojämnt år tillsammans med universitets- 

och nationsstipendierna.  

Ekedahl-Lundbergska fonden (93063)  

Stipendier till studerande tillhörande Smålands nation i Lund 

som ägnar sig åt studier för högre examen inom teologiska eller 

filosofiska fakulteten. Företräde för släkt.  

Ledigförklaras ht varje år tillsammans med universitets- och 

nationsstipendierna.  

A W Ekelunds stipendiefond (93064)  

Tilldelas en behövande, för flit känd medlem av Smålands nation 

i Lund.  

Ledigförklaras vt varje år tillsammans med universitets- och 

nationsstipendierna. 

Gustav Eklunds stipendiefond (93065)  

Ett stipendium till någon flitig studerande av Småländska 

nationen i Lund.  

Ledigförklaras vt varje år tillsammans med universitets- och 

nationsstipendierna.  

Pehr Eklunds stipendium (93066)  

Stipendium till någon studerande vid Lunds universitet som 

tillhör Kristianstads nation.  
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Ledigförklaras vt varje år tillsammans med universitets- och 

nationsstipendierna.  

Dagny och Eilert Ekwalls premie- och stipendiefond 
(93067)  

Stipendier till studerande av Smålands nation i Lund, att 

användas till forskning, studieresor, examensarbeten, 

uppsatsarbeten eller vidareutbildning.  

Ledigförklaras vt varje år tillsammans med universitets- och 

nationsstipendierna.  

Ika Ekwalls stipendium (93068)  

Stipendium till en kvinnlig eller manlig studerande av Smålands 

nation som studerar medicin eller nyspråkliga studier vid Lunds 

universitet.  

Ledigförklaras vt varje år tillsammans med universitets- och 

nationsstipendierna. 

Martha och Nils Enewalds stipendiefond (93069)  

Stipendium till studerande vid Lunds universitet, som tillhör 

Sydskånska nationen och som bedriver studier i ämnen inom 

humanistiska fakulteten med undantag för religionsvetenskaplig 

linje.  

Ledigförklaras ht varje år tillsammans med universitets- och 

nationsstipendierna. 

Åke Engströms stipendiefond (93073)  

Stipendium för teologie studerande tillhörande någon av de 

skånska nationerna. Företräde för släkt Engeström eller 

descendent av professor Munthe.  

Ledigförklaras ht vart femte år: 2023, 2028 osv, tillsammans 

med universitets- och nationsstipendierna. 

Jacob A Erikssons stipendiefond (93074)  

Stipendium för studerande tillhörande samtliga 

utbildningssektorer med undantag av religionsvetenskaplig linje 

och juristlinjen med företräde för studerande av skånska 

nationen.  
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Ledigförklaras ht vart tredje år: 2021, 2024 osv, tillsammans 

med universitets- och nationsstipendierna. 

Falckska stipendiestiftelsen (93076)  

Stipendium till studerande vid Lunds universitet, 1) ättlingar till 

Magnus Falck först på den manliga linjen och sedan på den 

kvinnliga, om de är flera delas avkastningen dem emellan lika. 

Om endast en släkting söker får denne två stipendier och övriga 

anslås till först 2) ättlingar till M C Brunnström och sedan 3) 

prästkandidater från Wälinge och Kattarps socknar eller 

Luggude härad.  

Ledigförklaras vt varje år tillsammans med universitets- och 

nationsstipendierna.  

Faltzburgska stipendiefonden (93077)  

1) Resestipendium för vetenskaplig forskning. Stipendiet är 

avsett att åt en akademisk medborgare utan fast lön vid Lunds 

universitet, bereda tillfälle att genom ut- eller inrikes resor vinna 

förkovran i sin vetenskap. 2) Stipendium till en vid Lunds 

universitet studeranden och behövande ung person med goda 

förutsättningar för studier. Företräde för släkt. 

Ledigförklaras ht vart tionde år: 2021, 2031 tillsammans med 

respektive ht vart femte år: 2023, 2028 osv tillsammans med 

universitets- och nationsstipendierna.  

Häradshövding Daniel Fehrmans teologiska stipendiefond 
(93079)  

För studerande som avser att prästvigas för Göteborgs stift och 

som tillhör samma stift, så även vederbörandes föräldrar. 

Stipendiat bör äga goda kunskaper i den Heliga skrifts 

grundspråk samt latin.  

Ledigförklaras tillsammans med universitets- och 

nationsstipendierna. Terminsstipendium. 

Walter Färhms stipendiefond (93082)  

Stipendium till studerande vid Lunds universitet, tillhörande 

Kristianstads nation. Ojämna år till en teologie studerande och 

jämna år till en medicine studerande.  
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Ledigförklaras ht varje år tillsammans med universitets- och 

nationsstipendierna. 

Genbergska stipendiefonden (93083)  

Stipendium åt en därav förtjänt studerande vid blekingska eller 

skånska nationen vid Lunds universitet, så att det tillfaller 

varannan gång en Blekingebo och varannan gång en skåning, 

dock varje gång företräde för medicine studerande, förtjänt 

därav.  

Ledigförklaras vt varje år tillsammans med universitets- och 

nationsstipendierna.  

Gleerupska stipendiestiftelsen (93084) 

Två lika stora stipendier, det ena till studerande vid teologiska 

fakulteten och det andra till studerande vid filosofiska fakulteten, 

som under minst ett år flitigt idkat studier inom vederbörande 

fakultet. 

Ledigförklaras vt och ht varje år tillsammans med universitets- 

och nationsstipendierna. 

Grammiska stipendiefonden (93085)  

Till studerande vid religionsvetenskaplig linje som ämnar bli 

präst med företräde för de som är födda i Lunds stift. Företräde 

för släkt till Michael Gram eller Peter Roos.  

Ledigförklaras ht varje år tillsammans med universitets- och 

nationsstipendierna.  

Grubbo-Piperska stipendiefonden (93086)  

Två stipendier till studerande vid samtliga utbildningslinjer vid 

Lunds universitet.  

Ledigförklaras vt varje år tillsammans med universitets- och 

nationsstipendierna.  

Magna Gråbergs, född Borg, stipendiefond (93087)  

Stipendium för studerande tillhörande Sydskånska nationen vid 

Lunds universitet.  

Ledigförklaras ht varje år tillsammans med universitets- och 

nationsstipendierna.  
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Makarna C G Gustafsson och Betty Cederlöv-Gustavssons 
minnesfond (93089)  

Stipendium till behövande manlig medicine studerande vid 

Lunds universitet tillhörande Lunds nation. 

Ledigförklaras vt varje år tillsammans med universitets- och 

nationsstipendierna.  

Gerda Victoria Gustafssons fond (93090)  

Stipendium som understöd åt fattig teologie studerande vid 

Lunds universitet.  

Ledigförklaras vt varje år tillsammans med universitets- och 

nationsstipendierna.  

Fredric Gyllenkroks stipendiefond (93091)  

Tilldelas tvenne vid Lunds universitet studerande fattiga 

ynglingar.  

Ledigförklaras ht varje år tillsammans med universitets- och 

nationsstipendierna.  

Göteborgs och Hallands jubelstipendiefond 1918 (93188)  

Stipendium till den som varit inskriven i Göteborgs eller 

Hallands nation i Lund minst en termin då ansökan inlämnas.  

Ledigförklaras ht varje år tillsammans med universitets- och 

nationsstipendierna.  

Göteborgska nationens i Lund jubel-stipendiifond 1868 
(93189)  

Två stipendier till studerande vid Lunds universitet som tillhör 

Göteborgs nation och som varit inskriven i nationen minst en 

termin. Innehas under fyra terminer.  

Ledigförklaras tillsammans med universitets- och 

nationsstipendierna. Terminsstipendium. 

Göteborgska stipendiet av okänd givare (93093)  

Stipendiestöd åt en teologie studerande vid Göteborgs eller 

Hallands nation vid Lunds universitet inskrivna vid teologiska 

fakulteten som ämnar inträda i det heliga predikoämnet, samt i 
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och för detta ändamål vinnlägga sig och önska grundlig 

kännedom i den heliga skrifts tvenne grundspråk.  

Ledigförklaras vt varje år tillsammans med universitets- och 

nationsstipendierna. 

Hadelinska stipendiefonden (93094)  

För studerande som varit inskriven vid Lunds universitet minst 

två terminer. Företräde för vissa släktingar.  

Ledigförklaras ht varje år tillsammans med universitets- och 

nationsstipendierna.  

Peter Hagelqvist från Brännhult och hans hustrus 
stipendiefond (93095)  

Stipendium till två obemedlade studerande inom teologiska 

fakulteten vid Lunds universitet, vilka med synnerlig flit och 

intresse ägna sig åt studien av den teologiska vetenskapen.  

Ledigförklaras ht varje år tillsammans med universitets- och 

nationsstipendierna.  

Halländska hembygdens stipendiefond (93097)  

Stipendiet tilldelas sådana medlemmar av Hallands nation, vilka 

befinnes därav vara i behov för sina studiers bedrivande samt 

förtjänta av dylikt understöd.  

Ledigförklaras ht varje år tillsammans med universitets- och 

nationsstipendierna. 

Hammars stipendiefond (93098)  

Stipendium till någon, eventuellt flera, medellösa, flitiga och 

framåtsträvande medlemmar av Lunds eller Malmö nation.  

Ledigförklaras vt varje år tillsammans med universitets- och 

nationsstipendierna.  

Hastfehrska stipendiefonden nr 1 (93100)  

Till studerande vid Lunds universitet med företräde för 1) 

behövande släkt, Ramel eller de la Gardie, 2) studerande vid 

läkarlinjen.  

Ledigförklaras ht varje år tillsammans med universitets- och 

nationsstipendierna.  
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Hastfehrska stipendiefonden nr 2 (93101)  

Till teologie studerande vid Lunds universitet, känd för goda 

seder och flit i sina studier samt behov av understöd.  

Ledigförklaras ht varje år tillsammans med universitets- och 

nationsstipendierna.  

Hastfehrska stipendiefonden nr 3 (93102)  

Till studerande yngling vid Lunds universitet oavsett 

nationstillhörighet för flit i studierna.  

Ledigförklaras ht varje år tillsammans med universitets- och 

nationsstipendierna. 

E G Henschens stipendiefond (93103)  

Till studerande vid Lunds universitet. Företräde för studerande 

av Blekingska nationen.  

Ledigförklaras vt varje ojämnt år tillsammans med universitets- 

och nationsstipendierna.  

Adolf Herrlins premiefond (93105)  

Stipendier till medlemmar av Kristianstads nation, som läser 

inom sektorn för utbildning för tekniska yrken eller inom de 

matematisk-naturvetenskapliga eller tekniska fakulteterna (LTH) 

vid Lunds universitet.  

Ledigförklaras ht varje år tillsammans med universitets- och 

nationsstipendierna.  

Carl Herslows stipendiefond (93106)  

Två lika stora stipendier som tilldelas två vid Lunds universitet 

studerande, medlemmar av Malmö nation, som tillbringat minst 

två terminer vid universitetet.  

Ledigförklaras ht varje år tillsammans med universitets- och 

nationsstipendierna.  

P J Herslows stipendiefond (93107)  

Stipendium åt någon fattig och flitig student inom Lunds stift, 

det må vara av Skånska eller Blekingska nationerna vid Lunds 

universitet. Företräde för sökande som gått i gymnasieskola i 

nordöstra Skåne.  
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Ledigförklaras vt varje år tillsammans med universitets- och 

nationsstipendierna.  

Hesslenska stipendiefonden (93108)  

Stipendium för studerande vid religionsvetenskaplig linje vid 

Lunds universitet, företräde för släkt. 

Ledigförklaras vt varje år tillsammans med universitets- och 

nationsstipendierna.  

Fru W Hiertas stipendiefond för kvinnliga medicine 
studerande (93109)  

Stipendium tilldelas kvinna som studerar medicin vid Lunds 

universitet och kan utdelas till flera.  

Ledigförklaras vt varje år tillsammans med universitets- och 

nationsstipendierna.  

C J Hills stipendiefond nr 1 (93110)  

Stipendium för manlig studerande i de matematiska 

vetenskaperna. Företräde för behövande släkting med goda 

studieresultat oavsett studieinriktning.  

Ledigförklaras ht varje år tillsammans med universitets- och 

nationsstipendierna.  

C J Hills stipendiefond nr 2 (93111)  

Stipendium för manlig student i de matematiska vetenskaperna 

vid utbildningssektorn för tekniska yrken eller matematisk-

naturvetenskapliga ämneslärarlinjen. Företräde för behövande 

släkting med goda studieresultat.  

Ledigförklaras vt varje år tillsammans med universitets- och 

nationsstipendierna. 

Jenny Hoflunds stipendiefond (93112)  

Stipendium till begåvad och obemedlad kvinnlig studerande vid 

Lunds universitet.  

Ledigförklaras vt varje år tillsammans med universitets- och 

nationsstipendierna.  
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Helene och Ingeborg Holcks stipendiefond (93113)  

Stipendium åt studerande vid Lunds universitet, med särskilt 

intresse för kirurgi.  

Ledigförklaras vt varje år tillsammans med universitets- och 

nationsstipendierna.  

Doktor Johan Holmbergssons stipendiefond nr 1 (93116)  

Understöd till någon juridikstuderande vid Lunds universitet som 

visat håg, fallenhet och framsteg i förening med gott uppförande.  

Ledigförklaras ht varje år tillsammans med universitets- och 

nationsstipendierna.  

Holmbergssonska stipendiefonden nr 2 (93117)  

Stipendium för en vid Lunds universitet juridikstuderande 

yngling. Stipendiet tilldelas jämna år en studerande av Smålands 

nation och ojämna år en studerande av Skånsk nation.  

Ledigförklaras ht varje år tillsammans med universitets- och 

nationsstipendierna. 

Holmbergssonska stipendiefonden nr 3 (93118)  

Stipendium till juridikstuderande vid Lunds universitet som gjort 

sig känd för flit och goda seder, är i behov av understöd samt 

visat håg och fallenhet för det juridiska studiet.  

Ledigförklaras vt varje år tillsammans med universitets- och 

nationsstipendierna.  

Fredrique Holmstedts och Emma Follins stipendiefond 
(93081)  

Stipendiefond för teologie studerande av Skånsk nation vid 

Lunds universitet.  

Ledigförklaras ht varje år tillsammans med universitets- och 

nationsstipendierna.  

Professor Hjalmar Holmqvists premiefond (93119)  

Stipendium till en flitig och behövande medlem av Wermlands 

nation.  

Ledigförklaras vt varje år tillsammans med universitets- och 

nationsstipendierna.  
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Holmqvist stipendiistiftelse (93120)  

Tre stipendier till prästkandidater vid Lunds universitet som är 

medlemmar av Göteborgs eller Hallands nationer med goda 

kunskaper i den helige skrifts tvenne grundspråk (grekiska och 

hebreiska).  

Ledigförklaras ht varje år tillsammans med universitets- och 

nationsstipendierna. 

C J Hultqvist stipendiefond (93121)  

Stipendium till en vid Lunds universitet studerande yngling.  

Ledigförklaras vt varje år tillsammans med universitets- och 

nationsstipendierna.  

Kristina Håkanssons fond 1 Medicinska fakulteten (93123)  

Stipendium till kvinnlig medicine studerande vid Lunds 

universitet.  

Ledigförklaras vt varje år tillsammans med universitets- och 

nationsstipendierna.  

Kristina Håkanssons fond 2 Teologiska fakulteten (93124)  

Stipendium till fattig, begåvad och flitig kvinnlig studerande 

tillhörande Teologiska fakulteten vid Lunds universitet.  

Ledigförklaras vt varje år tillsammans med universitets- och 

nationsstipendierna.  

Anders Högfeldts stipendiefond (93125)  

Stipendium till studerande vid Lunds universitet med företräde 

för 1) släkt, 2) studerande tillhörande skånsk nation.  

Ledigförklaras ht varje år tillsammans med universitets- och 

nationsstipendierna. 

Bernhard Ingelssons stipendiefond (93126)  

Stipendium till en eller flera studerande som tillhör Helsingkrona 

nation, med företräde för studerande vid läkarlinjen.  

Ledigförklaras vt varje år tillsammans med universitets- och 

nationsstipendierna. 
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Anders Jeppssons och Hanna Olsdotters stipendiefond 
(93127)  

Tre stipendier åt obemedlad teologie studerande av skånska 

nationen.  

Ledigförklaras vt varje år tillsammans med universitets- och 

nationsstipendierna.  

Olle Johanssons stiftelse för juridikstuderande vid 
Juridiska fakulteten vid Lunds universitet (92010)  

Stipendier till juridikstuderande vid Lunds universitet som med 

godkända tentamina avancerat i sina juridikstudier till lägst 

tredje terminen eller med motsvarande studieresultat.  

Ledigförklaras ht varje år tillsammans med universitets- och 

nationsstipendierna.  

Anders och Anna Jönssons stipendiefond (93128)  

Stipendium till en teologie studerande från Skytts härad eller, om 

någon därifrån ej finns, från Oxie härad.  

Ledigförklaras vt vart femte år: 2024, 2029 tillsammans med 

universitets- och nationsstipendierna. 

J och E Jönssons stipendiefond (93129)  

Stipendium åt en studerande som jämte det han är mindre 

bemedlad visat flit.  

Ledigförklaras vt varje ojämnt år tillsammans med universitets- 

och nationsstipendierna.  

Jönsson-Lindschougska stipendiefonden (93130)  

Stipendium till studerande vid Lunds universitet. tillhörande 

skånska nationerna med företräde för 1) släkt, 2) studerande född 

i V Göinge härad.  

Ledigförklaras vt varje år tillsammans med universitets- och 

nationsstipendierna.  

Thilda Jönssons fond (93131)  

Stipendier till behövande välartad teologie studerande från 

Lunds stift.  
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Ledigförklaras vt varje år tillsammans med universitets- och 

nationsstipendierna.  

C G Kallenbergs stipendiefond (93132)  

Tilldelas två obemedlade studenter vid Lunds universitet som 

idka prästerliga studier och tillhör Malmö nation.  

Ledigförklaras vt varje år tillsammans med universitets- och 

nationsstipendierna. 

Chr Kallenbergska stipendiestiftelsen (93133)  

Kallenbergska stipendiet tilldelas tre obemedlade, flitiga, för ett 

hedrande uppträdande kända teologie studerande av skånsk 

nation, med företräde för dem som är från Malmö eller Tygelsjö 

och Klagstorps församlingar.  

Ledigförklaras vt och ht varje år tillsammans med universitets- 

och nationsstipendierna.  

Kalmar nations jubelstipendiefond 1868 (93190)  

Två stipendier till studerande vid Lunds universitet som tillhör 

Kalmar nation och varit inskriven minst en termin i nationen.  

Ledigförklaras tillsammans med universitets- och 

nationsstipendierna. Terminsstipendium.  

Kalmar nations jubelstipendium 1918 (93191)  

Stipendium åt en studerande av Kalmar nation, vilken den termin 

stipendiet sökes är och minst tvenne terminer varit vid Lunds 

universitet inskriven.  

Ledigförklaras tillsammans med universitets- och 

nationsstipendierna. Terminsstipendium.  

Kjellmanska stipendiistiftelsen (93134)  

Stipendium till manliga studerande inskrivna i Wermlands 

nation. Ett stipendium till studerande vid religionsvetenskaplig 

linje vid Lunds universitet och ett stipendium till studerande vid 

läkarlinjen vid Lunds universitet. Företräde till båda stipendierna 

för 1) släkt, 2) behövande född i Karlstad stift.  

Ledigförklaras vt och ht varje år tillsammans med universitets- 

och nationsstipendierna. 
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Kleenska stipendiefonden (93135)  

Stipendium till någon obemedlad manlig studerande vid Lunds 

universitet. Företräde för släkt.  

Ledigförklaras ht varje år tillsammans med universitets- och 

nationsstipendierna.  

Mathilde Kottes stipendium (93137)  

Stipendium för en bra, begåvad men medellös yngling som 

studerar medicin vid Lunds universitet. Sökande som är 

efterkommande till fil kand herr Carl Asp från Malmö och av 

herr Ossian Feuk, arrendator på Mariannelund i Skåne, har alltid 

företräde.  

Ledigförklaras vt varje år tillsammans med universitets- och 

nationsstipendierna. 

Kristianstads nations jubelstipendium 1918 (93193) 

Stipendium för studerande vid Kristianstads nation. 

Ledigförklaras ht varje år tillsammans med universitets- och 

nationsstipendierna. 

Kristianstad nation stipendiefond 1899 (93192)  

Stipendium till någon studerande vid Lunds universitet som 

tillhör Kristianstads nation.  

Ledigförklaras vt varje år tillsammans med universitets- och 

nationsstipendierna.  

D J Krooks stipendiefond (93138)  

Till studerande vid Lunds universitet med företräde för 1) släkt, 

2) studerande födda i Malmöhus län.  

Ledigförklaras ht varje år tillsammans med universitets- och 

nationsstipendierna.  

Nelly Krooks stipendiefond (93139)  

Stipendium till studerande vid Lunds universitet. Företräde för 

behövande släktingar som visat goda studieresultat.  

Ledigförklaras vt varje år tillsammans med universitets- och 

nationsstipendierna. 
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Krutmeijer-Scheeleska stipendiefonden (93140)  

Ett stipendium till studerande vid religionsvetenskaplig linje som 

ämnar bli präst och ett stipendium still studerande vid 

juristlinjen. Företräde för studerande av Skånska nationerna eller 

för studerande som är födda i Malmö, oberoende av 

nationstillhörighet.  

Ledigförklaras vt jämna år respektive ht ojämna år tillsammans 

med universitets- och nationsstipendierna.  

Kvinnliga studentföreningens jubileumsstipendium (93142) 

Ett stipendium till kvinnlig studerande, som kan anses vara därav 

i behov och har bakom sig en väl vitsordad studietid vid Lunds 

universitet av minst fyra terminer. 

Ledigförklaras ht varje år tillsammans med universitets- och 

nationsstipendierna. 

Axel Lagermans stipendiefond (93144)  

Stipendium åt en vid Lunds universitet inskriven medicine 

kandidat.  

Ledigförklaras ht varje år tillsammans med universitets- och 

nationsstipendierna.  

Gunnar och Elsa Lagerquists stipendium (93145)  

Till studieintresserad, väl vitsordad student av Kalmar nation, 

varvid vartannat år släkting äger företräde.  

Ledigförklaras ht varje år tillsammans med universitets- och 

nationsstipendierna.  

Emil Laurens stipendiefond (93146)  

Stipendier åt förtjänta studerande vid Lunds universitet.  

Ledigförklaras vt varje år tillsammans med universitets- och 

nationsstipendierna. 

Johan Cornelius Ledebourgs stipendiefond (93147)  

Till studerande vid Lunds universitet med företräde för 1) 

studerande födda i Malmö, 2) studerande födda i Lund.  

Ledigförklaras ht varje år tillsammans med universitets- och 

nationsstipendierna.  
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Regementsläkaren C J Lembkes stipendiefond (93148)  

Stipendium utdelas till släkting som studerar vid Lunds 

universitet. I andra hand till studerande vid läkarlinjen vid Lunds 

universitet, med företräde för studerande tillhörande 

Helsingkrona nation.  

Ledigförklaras vt varje år tillsammans med universitets- och 

nationsstipendierna.  

Lidbeckska stipendiistiftelsen (93149)  

Stipendier till välartade och behövande studerande vid Lunds 

universitet, ynglingar av Västgöta nation. Företräde för släkt.  

Ledigförklaras vt och ht varje år tillsammans med universitets- 

och nationsstipendierna.  

A Lidtgrens stipendiefond (93150)  

Stipendium för studerande vid Lunds universitet. Företräde i 

första hand för studerande tillhörande Västgöta nation och i 

andra hand för studerande tillhörande Östgöta nation.  

Ledigförklaras vt vart tredje år: 2022, 2025 osv. tillsammans 

med universitets- och nationsstipendierna. 

Kyrkoherde M Liljeblads stipendiestiftelse (93151)  

Två stipendier för studerande vid Lunds universitet tillhörande 

skånska nationerna. Företräde för 1) släkt, 2) studerande vid 

religionsvetenskaplig linje.  

Ledigförklaras vt och ht tillsammans med universitets- och 

nationsstipendierna.  

Fröken Sophie Lindencronas stipendiefond (93152)  

Stipendium till studerande tillhörande Smålands nation vid 

Lunds universitet.  

Ledigförklaras ht varje år tillsammans med universitets- och 

nationsstipendierna. 

Hildning Linderoths från Hovs församling donation (93153)  

Stipendier till studerande vid religionsvetenskaplig linje vid 

Lunds universitet som ämnar bli präst med företräde för 
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studerande från Hov, Båstad och V Karups församlingar, Bjäre 

härad eller Halland.  

Ledigförklaras ht varje år tillsammans med universitets- och 

nationsstipendierna.  

Professor Carl Wilhelm Linders minne (93154)  

Stipendier till studerande vid Lunds universitet. I första hand till 

släkt till Carl Wilhelm Linder i andra hand studerande vid 

religionsvetenskaplig linje tillhörande Östgöta nation.  

Ledigförklaras vt varje år tillsammans med universitets- och 

nationsstipendierna. 

Lindfors-Anderssonska stipendiefonden (93155)  

Stipendium till en flitig och sedlig yngling av Smålands nation 

vid Lunds universitet.  

Ledigförklaras vt varje år tillsammans med universitets- och 

nationsstipendierna.  

Hans Linds stipendiefond (93156)  

Stipendier åt tvenne vid Lunds universitet studerande ynglingar 

av min släkt, eller därest sådana ej finns, åt tvenne behövande 

flitiga studerande vid Lunds universitet, födda i Bohuslän.  

Ledigförklaras vt varje år tillsammans med universitets- och 

nationsstipendierna.  

Anna Lithströms fond (93157)  

Stipendium till en eller flera behövande studenter vid Lunds 

universitet från Skåne.  

Ledigförklaras vt varje år tillsammans med universitets- och 

nationsstipendierna.  

M Ljungbergs stipendiefond (93158)  

Stipendium till studerande vid Lunds universitet. Företräde för 

studerande vid Smålands nation.  

Ledigförklaras vt varje ojämnt år tillsammans med universitets- 

och nationsstipendierna.  
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Lektor C A Ljunggrens stipendiefond (93159)  

Stipendium till manlig studerande från Halland, som studerat vid 

gymnasieskola i Halmstad och är inskriven vid Hallands nation. 

Skulle det inträffa att behövande ättling till donator studerar vid 

Lunds universitet skola även de vara berättigade utan hänsyn till 

hemort, studieläroverk, nation eller kön. 

Ledigförklaras vt varje år tillsammans med universitets- och 

nationsstipendierna.  

N P Ljunggrenska stipendiefonden (93160)  

Stipendier åt fattiga men i allo välartade studerande vid Lunds 

universitet, tillhörande Kalmar nation.  

Ledigförklaras vt varje år tillsammans med universitets- och 

nationsstipendierna.  

Fredrik Lundbergs stipendiefond (93161)  

Tilldelas en eller flera medellösa, flitiga, sedliga medicine 

studerande medlemmar i någon av de skånska nationerna vid 

Lunds universitet.  

Ledigförklaras vt varje år tillsammans med universitets- och 

nationsstipendierna.  

O Lundbergs stipendiefond (93162)  

Två stipendier till studerande vid Lunds universitet tillhörande 

någon av de skånska nationerna.  

Ledigförklaras ht varje år tillsammans med universitets- och 

nationsstipendierna.  

Kyrkoherde P Lundbergs stipendiefond (93163)  

Stipendium till en teologie studerande vid Lunds universitet.  

Ledigförklaras ht varje år tillsammans med universitets- och 

nationsstipendierna. 

Ruth Lundbladhs stipendiefond (93164)  

Stipendium till kvinnlig studerande av Göteborgs nation vid 

Lunds universitet, som under minst två terminer varit inskriven i 

nationen.  
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Ledigförklaras ht varje år tillsammans med universitets- och 

nationsstipendierna.  

Lundegrenska stipendiefonden (93165)  

Ett stipendium till studerande vid Lunds universitet som är 

medlem i någon av de skånska nationerna.  

Ledigförklaras ht varje år tillsammans med universitets- och 

nationsstipendierna.  

Nils Lundes stipendiefond (93166)  

Stipendier till studerande vid Lunds universitet med företräde för 

studerande som gått gymnasieskola i Blekinge.  

Ledigförklaras vt och ht varje år tillsammans med universitets- 

och nationsstipendierna.  

Lunds Katedralskolas stipendium (93167)  

Stipendier för studerande tillhörande någon av de skånska 

nationerna som genomgått Katedralskolan i Lund.  

Ledigförklaras vt varje år tillsammans med universitets- och 

nationsstipendierna. 

Arne Lundvalls minnesfond (93168)  

Stipendium för inköp av medicinsk litteratur. För studerande på 

läkarlinjen vid Lunds universitet, som varit inskriven minst två 

terminer och som inte avlagt läkarexamen eller med lic examen. 

Ledigförklaras vt varje år tillsammans med universitets- och 

nationsstipendierna.  

Lybecko-Weidmanska stipendiefonden (93169)  

Stipendier till studerande vid Lunds universitet med företräde för 

1) vissa släktingar, 2) studerande från Lunds stift.  

Ledigförklaras vt varje år tillsammans med universitets- och 

nationsstipendierna.  

Lyckåska stipendiefonden (93170)  

Stipendier till studerande vid Lunds universitet tillhörande 

Smålands nation med företräde för studerande som kommer från 

Uråsa eller Agunnaryd, i första hand prästson. 
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Ledigförklaras ht varje år tillsammans med universitets- och 

nationsstipendierna.  

Läroverksföreningen i Lund stipendiefond (93172)  

Stipendier till kvinnliga studerande vid Lunds universitet vilka är 

i behov av och förtjänta av understöd.  

Ledigförklaras vt och ht varje år tillsammans med universitets- 

och nationsstipendierna. 

Gustaw Löfvenskiölds stipendiefond nr 1 och 2 (93173)  

För studerande som tillhör Västgöta nation och studerar 1) 

botanik, 2) zoologi, 3) moderna levande språk och estetik, 4) 

andra ämnen. Företrädesrätt för studerande som gått i skola i före 

detta Skaraborgs eller Älvsborgs län.  

Ledigförklaras ht varje år tillsammans med universitets- och 

nationsstipendierna.  

Arvid Löfvings fond för studenter ur Helsingkronas nation 
(93174)  

Understöd åt behövande studenter tillhörande Helsingkrona 

nation vid Lunds universitet. Företräde för student född i 

Helsingborg. 

Ledigförklaras vt varje år tillsammans med universitets- och 

nationsstipendierna.  

Helmer och Ebba Lövgrens minnesfond (93175)  

Stipendium att fördelas mellan mindre bemedlade elever vid 

Musikhögskolan i Malmö som inte uppbär lön eller arvode.  

Ledigförklaras ht varje år tillsammans med universitets- och 

nationsstipendierna. 

Magnat-jubel-stipendiistiftelsen (93176)  

Sju stipendier till studerande vid Lunds universitet.  

Ledigförklaras vt och ht varje år tillsammans med universitets- 

och nationsstipendierna.  



Sida 47 av 72 

 

 

 

 

Malmros stipendiefond (93177)  

Stipendium till studerande vid Lunds universitet tillhörande 

någon av de skånska nationerna.  

Ledigförklaras ht varje år tillsammans med universitets- och 

nationsstipendierna.  

Malmstedtska stipendiefonden (93178)  

Stipendium till studerande vid religionsvetenskaplig linje vid 

Lunds universitet som ämnar bli präst. För studerande 

tillhörande Göteborgs eller Hallands nation.  

Ledigförklaras ht vart fjärde år: 2022, 2026 osv, tillsammans 

med universitets- och nationsstipendierna.  

Malmö nations jubelstipendiefond 1918 (93194)  

Stipendium för studerande vid Lunds universitet som tillhör 

Malmö nation och varit inskriven i nationen minst en termin.  

Ledigförklaras tillsammans med universitets- och 

nationsstipendierna. Terminsstipendium. 

Mellqvistska stipendiefonden (93179)  

Två stipendier till studerande vid Wermlands nation. I första 

hand till prästkandidat vars föräldrar tillhör eller tillhört Karlstad 

stad. I andra hand till prästkandidat i Värmland.  

Ledigförklaras ht varje år tillsammans med universitets- och 

nationsstipendierna. 

Lars Morsings stipendiefond (93180)  

Stipendium till en skicklig studerande ungdom av någon av de 

skånska nationerna i Lund, och i synnerhet en sådan som äger 

fallenhet och har håg för ekonomiska yrken och industriösa 

företag av Skånska råa ämnen.  

Ledigförklaras vt varje år tillsammans med universitets- och 

nationsstipendierna.  

E W Mortensens stipendiefond (93181)  

Stipendium till studerande vid Lunds universitet. Utdelas 

alternerande av Lunds nation och Skånska nationernas 

gemensamma utskott.  
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Ledigförklaras ht varje år tillsammans med universitets- och 

nationsstipendierna.  

Natanael Muntzings stipendiefond (92056)  

Stipendium till studenter vilka bedriva studier i musikvetenskap 

och liknande. Företräde för släkt. 

Ledigförklaras ht varje år tillsammans med universitets- och 

nationsstipendierna. 

Johan och Eva Månssons stipendiefond (93184)  

Stipendium åt en välrenommerad, behövande teologie 

studerande vid Lunds universitet som ska bli präst i Svenska 

kyrkan, i första hand till studerande av Smålands landskap.  

Ledigförklaras ht varje ojämnt år tillsammans med universitets- 

och nationsstipendierna. 

P Möllers stipendiefond (93185)  

Stipendium till obemedlad kvinna som studerar medicin vid 

Medicinska fakulteten, Lunds universitet.  

Ledigförklaras ht vart tredje år: 2020, 2023 osv, tillsammans 

med universitets- och nationsstipendierna.  

T Neranders stipendiefond (93204)  

Stipendium till välartad och behövande studerande inskriven i 

Wermlands nation, som avlagt studentexamen vid Karlstad 

läroverk. Företräde för män.  

Ledigförklaras vt varje år tillsammans med universitets- och 

nationsstipendierna.  

Jean B Nessims stipendiefond (93205)  

Stipendium till elev vid Lunds universitet som visar särskilt 

intresse och kunnighet i utländska språk.  

Ledigförklaras ht vart femte år: 2023, 2028 osv, tillsammans 

med universitets- och nationsstipendierna.  
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Nisbeth-Oweniusska stipendierna (93207)  

Två stipendier till studerande vid religionsvetenskaplig linje vid 

Lunds universitet. Ett stipendium till studerande vid juristlinjen 

vid Lunds universitet.  

Ledigförklaras ht varje år tillsammans med universitets- och 

nationsstipendierna. 

C G Nymans premiefond (93208)  

Stipendier till tre studerande som kommer från Växjö stift, 

tillhörande Smålands nation vid Lunds universitet.  

Ledigförklaras vt varje år tillsammans med universitets- och 

nationsstipendierna. 

Carl Olbers premiefond (93210)  

Premium till förtjänt studerande tillhörande Göteborgs eller 

Hallands nationer, med företräde för studerande som ägnar sig åt 

humanistiska studier samt varit inskriven minst två år i nationen.  

Ledigförklaras vt varje år tillsammans med universitets- och 

nationsstipendierna.  

Domprosten Carl Olbers teologiska stipendium och 
premium (93211)  

Stipendium för studeranden vid Lunds universitet som studerar i 

minst två år på religionsvetenskaplig linje samt är medlem i 

Göteborgs eller Hallands nation med företräde för den som 

antingen själv eller någon av föräldrarna är födda inom 

Göteborgs stift och/eller avlagt studentexamen inom stiftet.  

Ledigförklaras vt och ht varje år tillsammans med universitets- 

och nationsstipendierna.  

Bengt Olssons stipendiefond (93212)  

Stipendium till studerande av Skånska nationerna vid Lunds 

universitet.  

Ledigförklaras vt varje år tillsammans med universitets- och 

nationsstipendierna. 
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Oscarska stipendiefonden (93216)  

Stipendier till studerande vid Lunds universitet tillhörande någon 

av de skånska nationerna med företräde för den som är född i 

Skåne.  

Ledigförklaras vt varje år tillsammans med universitets- och 

nationsstipendierna. 

Pehr Palmcreutz stipendiefond (93217)  

Stipendier till studerande vid Lunds universitet med företräde för 

behövande släktingar.  

Ledigförklaras ht varje år tillsammans med universitets- och 

nationsstipendierna.  

Carl, Daniel, Edvard Petrens stipendiefond (93222)  

Ett stipendium till studerande vid Lunds universitet tillhörande 

Helsingkrona nation. Företräde för släkt.  

Ledigförklaras vt varje år tillsammans med universitets- och 

nationsstipendierna.  

Charlotta Petrens stipendiefond (93223)  

Ett stipendium till studerande vid Lunds universitet tillhörande 

Lunds nation. Företräde för släkt.  

Ledigförklaras vt varje år tillsammans med universitets- och 

nationsstipendierna. 

Karl Petrens fond (93218)  

Stipendium till studerande vid läkarlinjen vid Lunds universitet.  

Ledigförklaras vt och ht varje år tillsammans med universitets- 

och nationsstipendierna.  

Robert W Petrens stipendiefond (93227)  

Ett stipendium till studerande vid Lunds universitet. För 

studerande vid Skånska eller Blekingska nationen som är född i 

Skåne.  

Ledigförklaras ht varje år tillsammans med universitets- och 

nationsstipendierna.  
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Viktor Petrens stipendiefond (93226)  

Stipendium till studerande vid juristlinjen som avlagt halva 

juristexamen med företräde för studerande född i Skåne.  

Ledigförklaras vt varje år tillsammans med universitets- och 

nationsstipendierna.  

Anna-Stina Petterssons fond (91229)  

Stipendium till kvinnlig medicine studerande med företräde för 

eventuell släkt.  

Ledigförklaras ht varje år tillsammans med universitets- och 

nationsstipendierna.  

von Platenska stipendiet (93228)  

Stipendier till studerande vid Lunds universitet vid skånsk 

nation. 

Ledigförklaras ht varje år tillsammans med universitets- och 

nationsstipendierna. 

Quennerstedts Aug stipendiefond nr 1 (93230)  

Stipendium till yngling som för studier uppehåller sig vid Lunds 

universitet samt tillhör Smålands nation.  

Ledigförklaras ht varje år tillsammans med universitets- och 

nationsstipendierna.  

Quennerstedts Aug stipendiefond nr 2 (93231)  

Stipendium till yngling som för studier uppehåller sig vid Lunds 

universitet samt är inskriven vid Lunds nation.  

Ledigförklaras vt och ht varje år tillsammans med universitets- 

och nationsstipendierna. 

Quennerstedts Aug stipendiefond nr 3 (93232)  

Stipendium till studerande vid religionsvetenskaplig linje vid 

Lunds universitet, som avser att inträda i Kyrkans tjänst.  

Ledigförklaras ht varje år tillsammans med universitets- och 

nationsstipendierna.  
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Quennerstedts Aug stipendiefond nr 4 (93233)  

Stipendium för manlig studerande vid Lunds universitet som är 

medlem i Ystads nation (nuv. Sydskånska nationen).  

Ledigförklaras vt varje år tillsammans med universitets- och 

nationsstipendierna. 

Åke Rasmussons stipendiefond (93235)  

Stipendium till studerande vid någon av de skånska nationerna 

vid Lunds universitet. Företräde för bördig från Vemmenhögs 

härad, i synnerhet Grönby socken.  

Ledigförklaras vt varje ojämnt år tillsammans med universitets- 

och nationsstipendierna.  

Rehnströmska stipendiifonden (93236)  

Stipendium till studerande vid Lunds universitet.  

Ledigförklaras vt och ht varje år tillsammans med universitets- 

och nationsstipendierna. 

Carl Reinhold Sundels stipendiefond (93269)  

Stipendier till studerande vid Lunds universitet. 

Ledigförklaras vt varje år tillsammans med universitets- och 

nationsstipendierna.  

Ärkebiskop H Reuterdahls stipendiefond (93237)  

Stipendium för studerande vid Lunds universitet med företräde 

för behövande studerande av släkten Hammarskiöld med goda 

studieresultat.  

Ledigförklaras ht varje år tillsammans med universitets- och 

nationsstipendierna.  

Christian, Wilhelm Rodhes stipendiefond (93238)  

Utdelas till någon studerande vid Lunds universitet.  

Ledigförklaras ht varje år tillsammans med universitets- och 

nationsstipendierna. 

Roldiska stipendiefonden (93239)  

Stipendium till teologie studerande och juridikstuderande vid 

Lunds universitet.  
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Ledigförklaras ht varje år tillsammans med universitets- och 

nationsstipendierna.  

Wilhelm F Romares stipendiefond (93241)  

Stipendium för studerande vid läkarlinjen vid Lunds universitet.  

Ledigförklaras vt varje år tillsammans med universitets- och 

nationsstipendierna.  

Överläkaren Herman Rosengrens stipendiefond (93243)  

Stipendier till studerande av Smålands nation, med företräde för 

släkt, oberoende av nationstillhörighet.  

Ledigförklaras tillsammans med universitets- och 

nationsstipendierna. Terminsstipendium.  

J M Rosengrens stipendiefond (93244)  

Stipendium till en teologie studerande av Smålands nation i 

Lund.  

Ledigförklaras vt varje år tillsammans med universitets- och 

nationsstipendierna.  

Carl Runborgs stipendiefond (93328)  

Fyra stipendier till studeranden vid Lunds universitet med 

företräde för studeranden av Kalmar nation.  

Ledigförklaras vt varje år tillsammans med universitets- och 

nationsstipendierna. 

Gunnar Runborgs stipendiefond (93327)  

Stipendier till studerande som tillhör läkarlinjen, juristlinjen eller 

religionsvetenskapliga linjen eller till behövande studerande som 

avlagt filosofie kandidatexamen eller högskoleexamen inom 

motsvarande ämnesområden, varav tre stipendier med företräde 

för angivna studerande som tillhör Smålands nation samt två 

stipendier med företräde för angivna studerande som tillhör 

Kristianstad nation.  

Ledigförklaras vt varje år tillsammans med universitets- och 

nationsstipendierna.  
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Anders Rönbecks stipendiefond (93247)  

Stipendier till studerande vid Lunds universitet med företräde för 

1) släkt (Rönbeck, Stenhoff), 2) studerande från Skåne. 

Ledigförklaras ht varje år tillsammans med universitets- och 

nationsstipendierna. 

Sandell-Rosengrenska stipendiefonden (93249)  

Stipendier till studerande vid Lunds universitet tillhörande 

Smålands nation. Företräde för släkt.  

Ledigförklaras vt varje år tillsammans med universitets- och 

nationsstipendierna. 

Annie Sandströms stipendiefond (93250)  

Stipendium till en eller flera studerande vid Lunds universitet 

vilka visat sig vara meriterade och i behov av ekonomisk hjälp.  

Ledigförklaras ht varje år tillsammans med universitets- och 

nationsstipendierna.  

Nicolaus Silfverschiölds stipendiefond (93251)  

Stipendium till behövande studerande vid Lunds universitet med 

företräde för behövande släktingar med goda studieresultat.  

Ledigförklaras vt och ht varje år tillsammans med universitets- 

och nationsstipendierna.  

Sillneckers stipendiefond (93252)  

Stipendium för studerande vid Lunds universitet.  

Ledigförklaras ht varje år tillsammans med universitets- och 

nationsstipendierna.  

Sjöbladska stipendiefonden (93253)  

Stipendium åt fattig studerande vid Lunds universitet tillhörande 

Smålands nation.  

Ledigförklaras vt vart fjärde år: 2023, 2027 osv, tillsammans 

med universitets- och nationsstipendierna.  

Ane Sjögrens understödsfond (92079)  

Stipendium till en studerande av Lunds nation vid Lunds 

universitet. 
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Ledigförklaras ht varje år tillsammans med universitets- och 

nationsstipendierna.  

Håkan Sjögrens fond (93254)  

Stipendier till studerande vid religionsvetenskaplig linje i Lund, 

medlem i Smålands nation som ämnar prästvigas för Växjö stift, 

är minst 22 år gammal samt studerat vid Lunds universitet i 

minst två år. Företräde för 1) studerande som gått ut 

gymnasieskola i Växjö, 2) studerande som är av lantbrukar- eller 

3) prästhem, 4) från Växjö stift. 

Ledigförklaras vt vart tredje år: 2021, 2024 osv, tillsammans 

med universitets- och nationsstipendierna.  

Kyrkoherde Sinius Sjöstedts stipendiefond (93256)  

Stipendium till teologie studerande vid Lunds universitet med 

företräde för den som är född i eller flera år tillhört Båstads eller 

Hovs församlingar och vill prästvigas i Lunds stift.  

Ledigförklaras vt varje år tillsammans med universitets- och 

nationsstipendierna.  

Skarstedtska stipendiefonden (93257)  

Stipendier för teologie studerande vid Lunds universitet, med 

företrädesrätt för dem som undergått teologie kandidatexamen, 

den ene vid Göteborgska, den andre av Blekingska samhället.  

Ledigförklaras vt och ht tillsammans med universitets- och 

nationsstipendierna. 

Skånska nationens jubel-stipendiifond av 1868 (93259)  

Stipendier till studerande tillhörande de skånska nationerna, som 

varit inskriven minst en termin i nationen.  

Ledigförklaras tillsammans med universitets- och 

nationsstipendierna. Terminsstipendium.  

Småländska nationens i Lund jubel-stipendiifond 1868 
(93195)  

Tre stipendier till studerande tillhörande Smålands nation som 

varit inskrivna minst en termin i nationen.  
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Ledigförklaras vt och ht varje år tillsammans med universitets- 

och nationsstipendierna.  

Smålands nations i Lund jubelstipendium av år 1918 
(93196)  

För studerande vid Lunds universitet som tillhör Smålands 

nation och har varit inskriven i nationen minst 6 terminer.  

Ledigförklaras vt och ht varje år tillsammans med universitets- 

och nationsstipendierna.  

Småländska jubelstiftelsen (93260)  

Stipendium till fattig, flitig och sedlig yngling av Smålands 

nation tillhörande teologiska eller filosofiska fakulteten.  

Ledigförklaras vt varje ojämnt år tillsammans med universitets- 

och nationsstipendierna.  

Sommeliuska stipendiefonden (93261)  

Stipendium till en eller två studerande vid Lunds universitet 

tillhörande Helsingkronas nation.  

Ledigförklaras vt varje år tillsammans med universitets- och 

nationsstipendierna. 

Sorbonska stipendiefonden (93262)  

Stipendier till studerande vid Lunds universitet med företräde för 

1) behövande släkting, 2) studerande född i Karlshamn.  

Ledigförklaras vt vart tredje år 2021, 2024 osv, tillsammans med 

universitets- och nationsstipendierna.  

Ludvig Stenbergs premiefond (93263)  

Två stipendier för studerande som under året avlagt examen 

inom sektorn för tekniska yrken eller matematisk-

naturvetenskaplig ämneslärarlinje. Företräde för studerande som 

är född i Skåne.  

Ledigförklaras vt och ht varje år tillsammans med universitets- 

och nationsstipendierna.  
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Ludvig Stenbergs stipendiefond (93264)  

Två stipendier till studerande vid Lunds universitet som tillhör 

någon av de skånska nationerna. Företräde för studerande född i 

Skåne.  

Ledigförklaras vt och ht varje år tillsammans med universitets- 

och nationsstipendierna. 

Stierncloo-Lillienbergska stipendiefonden (93266)  

Stipendier till studerande vid juristlinjen vid Lunds universitet.  

Ledigförklaras ht varje år tillsammans med universitets- och 

nationsstipendierna.  

Provinsialläkare Ivar Ströbecks stipendiefond (93267)  

Stipendium tilldelas medicine studerande vid Lunds universitet.  

Ledigförklaras vt varje år tillsammans med universitets- och 

nationsstipendierna.  

Studentkårens genistipendium (93329)  

Stipendium till någon genialt begåvad studerande vid Lunds 

universitet, om sådan finnes lämplig. Må ej sökas av och ej 

lämnas till akademisk lärare.  

Ledigförklaras ht varje år tillsammans med universitets- och 

nationsstipendierna.  

Sundbäckska stipendiefonden (93268)  

Stipendium till behövande studerande som vid Lunds universitet 

med håg och fallenhet idkar juridiska studier samt visar flit och 

goda seder.  

Ledigförklaras ht varje år tillsammans med universitets- och 

nationsstipendierna.  

Carl Reinhold Sundels Stipendiefond (93269) 

Stipendium till studerande vid Lunds universitet. 

Ledigförklaras vt varje år tillsammans med universitets- och 

nationsstipendierna.  



Sida 58 av 72 

 

 

 

 

Fru Magdalena Svenssons stipendiefond (93271)  

Två stipendier till studerande vid Lunds universitet, med 

undantag för studerande vid religionsvetenskaplig linje. 

Ledigförklaras vt och ht varje år tillsammans med universitets- 

och nationsstipendierna.  

Makarna Svenssons stipendiefond för teologie studerande 
(93272)  

Stipendium med lika belopp till tre studerande vid teologiska 

fakulteten vid Lunds universitet.  

Ledigförklaras vt varje år tillsammans med universitets- och 

nationsstipendierna.  

C F von Sydows stipendiefond (93274)  

Stipendium till en teologie studerande vid Lunds universitet.  

Ledigförklaras ht varje år tillsammans med universitets- och 

nationsstipendierna.  

J Södergrens stipendiestiftelse (93276)  

Stipendium till en studerande av de skånska nationerna.  

Ledigförklaras ht varje år tillsammans med universitets- och 

nationsstipendierna. 

Biskop Esaias Tegners stipendiefond (93277)  

Två stipendier till studerande vid religionsvetenskaplig linje vid 

Lunds universitet som ämnar inträda i svenska kyrkans 

protestantiska tjänst. Ett stipendium till studerande tillhörande 

humanistiska fakulteten vid Lunds universitet.  

Ledigförklaras vt och ht varje år tillsammans med universitets- 

och nationsstipendierna.  

Tegnerska stipendiefonden nr 1 (93282)  

Ett stipendium till studerande vid Smålands nation, Lunds 

universitet. För studerande från gymnasieskola i Kronobergs län 

med goda kunskaper i klassiska språk.  

Ledigförklaras ht vart tredje år: 2021, 2024 osv, tillsammans 

med universitets- och nationsstipendierna.  
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Tegnerska stipendiefonden nr 2 (93283)  

Ett stipendium till studerande vid Smålands nation, Lunds 

universitet, och som studerar vid religionsvetenskaplig linje.  

Ledigförklaras ht vart tredje år: 2021, 2024 osv, tillsammans 

med universitets- och nationsstipendierna.  

Tegnerska stipendiefonden nr 3 (93284)  

Ett stipendium till studerande av Smålands nation vid Lunds 

universitet. Ej för studerande tillhörande utbildning för 

vårdyrken, religionsvetenskaplig linje eller juristlinjen. 

Ledigförklaras ht vart tredje år: 2021, 2024 osv, tillsammans 

med universitets- och nationsstipendierna.  

Tegnerska stipendiefonden nr 4 (93280)  

Ett stipendium till studerande vid religionsvetenskaplig linje vid 

Lunds universitet som är medlem av Smålands nation.  

Ledigförklaras ht vart tredje år: 2021, 2024 osv, tillsammans 

med universitets- och nationsstipendierna.  

Joh Henrik Thomanders stipendiefond (93286)  

Tre stipendier till studerande vid religionsvetenskaplig linje vid 

Lunds universitet med företräde för studerande födda i Lunds 

stift.  

Ledigförklaras vt och ht varje år tillsammans med universitets- 

och nationsstipendierna.  

Thottska stipendiefonden (93289)  

Stipendium för studerande vid Lunds universitet.  

Ledigförklaras ht varje år tillsammans med universitets- och 

nationsstipendierna. 

Major J G och Emy Thulins jubileums- och premiefond 
(93290)  

Stipendium utdelas för sjukgymnastik med mera till skötsam 

elev vid Lunds universitet som visat sig gå in för sitt kall.  

Ledigförklaras ht varje år tillsammans med universitets- och 

nationsstipendierna.  
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Tornblads premiefond (93292)  

Stipendium till en eller två medlemmar av Malmö nation som 

fullgjort de fyra första terminerna av läkarutbildningen samt 

utgått från Malmö Högre Allmänna läroverk med höga vitsord.  

Ledigförklaras vt varje år tillsammans med universitets- och 

nationsstipendierna.  

Hjalmar Torpadies stipendiefond (93293)  

För studerande tillhörande läkarlinjen vid Lunds universitet som 

är medlem av Kalmar eller Smålands nation.  

Ledigförklaras ht varje år tillsammans med universitets- och 

nationsstipendierna.  

Torslowska stipendiestiftelsen (93294)  

Stipendier till studerande vid Lunds universitet och medlem i 

någon av de skånska nationerna med företräde för släkt. 

Ledigförklaras ht varje år tillsammans med universitets- och 

nationsstipendierna.  

A Trolles stipendiefond (93295)  

Stipendium till studerande vid Lunds universitet. 

Ledigförklaras vt varje ojämnt år tillsammans med universitets- 

och nationsstipendierna.  

Trozelius stipendiefond (93296)  

Stipendier till studerande vid ekonomlinjen vid Lunds 

universitet.  

Ledigförklaras ht varje år tillsammans med universitets- och 

nationsstipendierna.  

Tullbergska stipendiestiftelsen (93297)  

Två stipendier till studerande med företräde för 1) 

prästkandidater tillhörande Smålands nation, 2) studerande 

tillhörande Smålands nation.  

Ledigförklaras vt och ht varje år tillsammans med universitets- 

och nationsstipendierna. 
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Komminister J Vicanders och hans hustru Anna Sofia 
Vicander, född von Matern, stipendiefond (93299)  

Stipendium till behövande yngling tillhörande Kristianstad 

nation som studerar vid teologiska fakulteten vid Lunds 

universitet.  

Ledigförklaras ht varje år tillsammans med universitets- och 

nationsstipendierna. 

Margit Vinges fond, Västgöta nation (93300)  

Stipendiater utses av Västgöta nation, i första hand en yngre 

forskare.  

Ledigförklaras ht varje år tillsammans med universitets- och 

nationsstipendierna.  

Värmlands nations jubelstipendium 1868 (93197)  

Stipendium till studerande vid Lunds universitet, som tillhör 

Wermlands nation och varit inskriven minst en termin i nationen.  

Ledigförklaras tillsammans med universitets- och 

nationsstipendierna. Terminsstipendium.  

Värmlands nations jubelstipendiefond 1918 (93198)  

Stipendium för studerande vid Lunds universitet som är medlem 

av Wermlands nation.  

Ledigförklaras ht varje år tillsammans med universitets- och 

nationsstipendierna.  

Värmlands nations jubelstipendium 1932 (93199)  

Stipendium till någon i Wermlands nation inskriven, från 

Värmland eller Dalsland, studerande vid Lunds universitet.  

Ledigförklaras ht varje år tillsammans med universitets- och 

nationsstipendierna.  

Västgöta nations jubelstipendium 1868 (93201)  

Stipendium till studerande vid Lunds universitet, som varit 

inskriven minst en termin i Västgöta nation. 

Ledigförklaras tillsammans med universitets- och 

nationsstipendierna. Terminsstipendium.  
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Västgöta nations jubelstipendium 1918 (93200)  

Stipendier till studerande vid Lunds universitet som tillhör 

Västgöta nation och som varit inskriven minst två terminer i 

nationen.  

Ledigförklaras vt och ht varje år tillsammans med universitets- 

och nationsstipendierna.  

Kyrkoherde S Wahldorffs stipendiefond (93302)  

Stipendium till någon behövande teologie studerande av Malmö 

nation vid Lunds universitet, med villkor att han ägnar sig åt det 

prästerliga kallet.  

Ledigförklaras vt varje år tillsammans med universitets- och 

nationsstipendierna.  

Wahlstedt-Bergengrenska stipendiefonden (93303) 

Stipendium till studerande vid Lunds universitet. Företräde släkt, 

barn till svenska läkare, studerande som gått ut gymnasieskola i 

Kristianstad. 

Ledigförklaras vt varje år tillsammans med universitets- och 

nationsstipendierna.  

Von Washcenfeldt-Westrells stipendiefond (93301)  

Stipendier till studerande vid läkarlinjen vid Lunds universitet 

med minst fyra terminers studier.  

Ledigförklaras vt varje år tillsammans med universitets- och 

nationsstipendierna. 

Inger Wensters kamratgåva (93307)  

Stipendier till kvinnliga studerande vid läkarlinjen, med 

företräde för faderlös studerande.  

Ledigförklaras ht varje år tillsammans med universitets- och 

nationsstipendierna.  

Hans Wersens stipendiefond (93308)  

Stipendier till studerande tillhörande samtliga 

utbildningssektorer vid Lunds universitet med undantag av 

religionsvetenskaplig linje samt juristlinjen. Företräde för 

studerande tillhörande Lunds eller Wermlands nation.  
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Ledigförklaras vt och ht varje år tillsammans med universitets- 

och nationsstipendierna.  

Professor Lorentz Fredrik Westmans fond (93309)  

Stipendier för vetenskapligt begåvad manlig studerande vid 

Lunds universitet, helst av Östgöta nation, med företräde för 

studerande som är sysselsatt med vetenskaplig undersökning 

eller bestridande av tryckningskostnader för vetenskapligt arbete.  

Ledigförklaras vt varje ojämnt år tillsammans med universitets- 

och nationsstipendierna.  

Westrinska jubelstipendiefonden (93310)  

Stipendier till studerande vid LU med företräde för 1) behövande 

släkting, 2) studerande tillhörande religionsvetenskaplig linje 

som ämnar bli präst och med företräde för studerande tillhörande 

Lunds stift.  

Ledigförklaras vt varje år tillsammans med universitets- och 

nationsstipendierna. 

Wilhelm Westrups stipendiefond (93311)  

Stipendier till studerande vid Lunds universitet som tillhör 

Lunds nation och varit inskriven i nationen minst en termin.  

Ledigförklaras vt och ht varje år tillsammans med universitets- 

och nationsstipendierna.  

Carl och Ida Wiblings stipendiefond (93312)  

Stipendier till studerande vid Lunds universitet. För studerande 

vid Smålands, Helsingkrona, Blekingska eller Sydskånska 

nationerna.  

Ledigförklaras vt varje år tillsammans med universitets- och 

nationsstipendierna.  

Wickelio-Bergianska stipendiefonden (93313)  

Stipendium till studerande vid Lunds universitet som tillhör 

Smålands nation. Företräde för släkt oberoende av 

nationstillhörighet. För student som ej tagit kandidat- eller 

magisterexamen. 
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Ledigförklaras ht varje år tillsammans med universitets- och 

nationsstipendierna.  

Nils och Ruth Widners stipendiefond (93314) 

Stipendium tilldelas någon flitig och välartad samt behövande 

studerande medlem av Kristianstads nation, med företräde för 

den som är född eller bosatt i min egen födelseförsamling WÄ. 

Ledigförklaras ht varje år tillsammans med universitets- och 

nationsstipendierna.  

Willers stipendiefond för Hallands nation (93316)  

Stipendier till studerande vid Lunds universitet som är 

medlemmar i Hallands nation och som avlagt medicine 

kandidatexamen respektive filosofie kandidatexamen och som 

styrkt sig äga anlag för vetenskaplig forskning.  

Ledigförklaras ht varje år tillsammans med universitets- och 

nationsstipendierna. 

Willers stipendiefond för Helsingborg-Landskrona nation 
(93317)  

Stipendier till studerande vid Lunds universitet som är 

medlemmar i Helsingkrona nation och som avlagt medicine 

kandidatexamen respektive filosofie kandidatexamen och som 

styrkt sig äga anlag för vetenskaplig forskning.  

Ledigförklaras vt varje år tillsammans med universitets- och 

nationsstipendierna.  

Kyrkoherde Johan Witts stipendiefond (93318)  

Stipendier till studerande vid religionsvetenskaplig linje. För 

studerande vid Skånska nationerna. Företräde för släkt.  

Ledigförklaras ht varje år tillsammans med universitets- och 

nationsstipendierna.  

Mamsell M C Wollins donation (93319)  

Stipendium till de mest förtjänta och behövande studenterna vid 

Lunds universitet.  

Ledigförklaras vt och ht varje år tillsammans med universitets- 

och nationsstipendierna.  
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A och Charlotte Wollmars donation (93320)  

Utrikes resestipendier för universitetslektorer och docenter vid 

Lunds universitet samt universitetsstipendier till studerande vid 

Lunds universitet.  

Ledigförklaras vt varje år tillsammans med fakulteternas rese- 

och forskningsbidrag respektive med universitets- och 

nationsstipendierna. 

Wrangelfonden (93321)  

Stipendium till studerande vid Smålands nation, Lunds 

universitet, med företräde för sådan som visat intresse för 

hembygden och dess minnen.  

Ledigförklaras ht varje år tillsammans med universitets- och 

nationsstipendierna.  

Christian Wåhlins stipendiefond (93322)  

Stipendier för studerande som tillhör Skånska nationerna. 

Företräde för avkomlingar till prosten Peter Wåhlin och som har 

goda studieresultat.  

Ledigförklaras ht varje år tillsammans med universitets- och 

nationsstipendierna. 

Zibetska stipendiefonden (93325)  

Stipendier till medellösa men skickliga studerande vid Lunds 

universitet, ett stipendium till studerande vid 

religionsvetenskaplig linje och ett stipendium till studerande vid 

juristlinjen.  

Ledigförklaras ht vart tredje år: 2021, 2024 tillsammans med 

universitets- och nationsstipendierna. 

Joh Alex Åbergs stipendiefond (93326)  

Stipendium till studerande vid samtliga utbildningssektorer vid 

Lunds universitet med undantag för vårdyrken och 

religionsvetenskaplig linje. Företräde för 1) släkt, 2) studerande 

som gått ut gymnasiet i Kristianstad.  

Ledigförklaras vt och ht varje år tillsammans med universitets- 

och nationsstipendierna. 



Sida 66 av 72 

 

 

 

 

Fonden för Östgöta nations jubileumsstipendier av år 1918 
(93203)  

Stipendier till studerande vid Lunds universitet som tillhör 

Östgöta nation.  

Ledigförklaras ht varje år tillsammans med universitets- och 

nationsstipendierna.  

Fonden för Östgöta nations jubileumsstipendiefond 1868 
(93203)  

Stipendier till studerande vid Lunds universitet som tillhör 

Östgöta nation.  

Ledigförklaras ht varje år tillsammans med universitets- och 

nationsstipendierna. 
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Övriga stipendier och bidrag  

De stiftelser som inte ledigförklarar bidrag och stipendier i 

samband med Fakulteternas rese- och forskningsbidrag, 

resestipendier för studenter eller Universitets- och 

nationsstipendierna utlyses separat. Om inget annat anges i 

ledigkungörelsen ska ansökan göras i ansökningssystemet och 

samtliga bilagor ska bifogas digitalt, information finns i 

respektive ledigkungörelse. Aktuella ansökningsperioder 

meddelas på våra webbsidor på Lunds universitets hemsida  

eller på Medarbetarwebben. 

Stiftelsen till minne av Sara Birnbaum (92016)  

Ett eller flera stipendier till studenter på arkitektutbildningen vid 

Lunds universitet för att möjliggöra internationellt utbyte.  

Ledigförklaras vt varje år med sista ansökningsdag den 3 april.  

Blekinge hembygdsforskningsfond (92008)  

Forskningsbidrag för Blekings hembygdsforskning; historisk, 

arkeologisk eller naturvetenskaplig.  

Ledigförklaras vt varje år.  

Brand- och livförsäkringsaktiebolaget Skånes 
jubileumsfond (92080)  

Understödjande av forskning och undervisning rörande sådana 

problem inom vetenskaper, vilka har samband med 

försäkringsverksamhetens teori och praxis. Även andra 

vetenskaper kunna vara eller bliva av betydelse för 

försäkringsverksamheten.  

Ledigförklaras vt varje år.  

Makarna ingeniör Lars Henrik Fornanders fond (92027)  

Stiftelsens ändamål är att ge bidrag för främjande av 

tvärvetenskapligt forskningsarbete, särskilt i gränsområdet 

mellan filosofi och specialvetenskaper av skilda slag. Anslag 

beviljas ej till löner eller litteratur.  

Ledigförklaras vt varje år. 

https://lu.se/stipendier
https://medarbetarwebben.lu.se/forskningsbidrag
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Hjalmar Gullbergs och Greta Thotts stipendiefond (95029)  

Bidrag/stipendier till studerande, i första hand forskarstuderande, 

som bedriver humanistiska studier vid Lunds universitet och som 

inte avlagt fil dr examen eller som anslag till yngre forskare som 

nyligen avlagt doktorsexamen. Bidrag/stipendium delas i första 

hand ut till personer som studerar litteraturvetenskap och /eller 

klassiska språk, i andra hand till personer som studerar moderna 

europeiska språk och/eller filosofi. Beträffande studerande i 

moderna språk krävs att studierna har litterär inriktning och för 

studerande i filosofi krävs att studierna har idéhistorisk 

inriktning. Anslag delas ut till yngre forskare inom samma 

ämnesområden som anges ovan.  

Ledigförklaras ht varje år tillsammans med Teol dr Henning 

Wijkmars stiftelse. 

Fredrich von Hermanssons stipendiefond (93104)  

Stipendium för studerande som är sinnad att tjänstgöra vid UB. 

Företräde för sökande som tillhör skånska nationerna.  

Ledigförklaras ht varje år. 

Erik och Gurli Hultengrens fond för filosofi vid Lunds 
universitet (95033)  

Medlen ska användas till främjande av en livsorienterande 

filosofi. Bidrag utgår till verksamhet som: 1) orienterar om, 

jämför eller granskar världs- och livsåskådningar, estetiska, 

etiska och moraliska system och politiska ideologier, 2) 

analyserar och tolkar sådana åskådningar, system och ideologier, 

till exempel genom att tillämpa dem på konkreta situationer och 

fall, 3) är relevant för de syften som angetts under punkt 1 och 2 

till exempel genom att analysera begrepp som spelar en viktig 

roll i sådana åskådningar, system och ideologier. Bidrag utgår 

som stipendium, samt till konferenser, symposier och 

tryckningskostnader. Enbart i undantagsfall utgår bidrag till 

lönekostnader.  

Ledigförklaras vt och ht varje år.  
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Landshövding Nils Hörjels forskningsfond vid Lunds 
Tekniska Högskola (95040)  

Stipendium för att vid Lunds Tekniska Högskola stödja teknisk 

forskning som kan bidraga till industriell utveckling för före 

detta Malmöhus län. Bidrag ur fonden kan också lämnas som 

stöd till högre utbildning av forskare som avser att arbeta inom 

stipulerade området.  

Ledigförklaras vt varje år.  

Ebbe Kocks stiftelse (92333)  

Stiftelsens huvudsakliga ändamål är att främja vetenskaplig 

forskning och i någon mån popularisering av forskningsrön inom 

Skånes, Hallands och Blekinges historia.  

Ledigförklaras vt varje år.  

Hans Kristianssons minnesfond (92334)  

Stöd till anordnandet av symposier i zooekologi. Vid beslut om 

utdelning av bidrag beaktas Hans Kristianssons 

forskningsintresse. Symposierna ska benämnas Hans 

Kristianssonsymposiet och avhållas i Lund med 1–4 års intervall.  

Ledigförklaras ht varje år.  

Agnes Ljunggrens fond (91145)  

För att främja den medicinska forskningen inom öronsjukdomar.  

Ledigförklaras ht varje år.  

Syskonen Anna och Gottfrid Perssons studiefond till 
teologiska fakulteten vid Lunds universitet (95073)  

Premie till en teologie kandidat som ska prästvigas i Lunds stift. 

Skall lika fördelas mellan teologie kandidat som uppnått de 

högsta meriterna samt teologie kandidat som är minst bemedlad. 

Såvida betygsmeriter ej åtskiljer skall den teologie kandidat som 

kommer från inom Lunds stift bosatt familj ha företräde.  

Ledigförklara vt varje år.  

Seved Ribbings resestipendiefond (94519)  

Resestipendium för att 1) understödja utrikesresor, för 

studerande och anställda vid Lunds universitet vilka inte innehar 
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docenttjänst eller annan högre lärartjänst vid universitetet, 2) 

tilldelas person som inom södra Sverige med förmåga och 

framgång arbetat för folkuppforstran och nykterhet. 

1) Ledigförklaras vt 2022, 2024 tillsammans med 

fakulteternas rese- och forskningsbidrag samt 

2) Ledigförklaras vart sjätte år 2020, 2026 tillsammans 

med övriga forskningsbidrag. 

Sjögrenska premie- och understödsfonden (93255)  

Stipendium till studerande av Smålands nation vid Lunds 

universitet som 1) vid studier i latin visat berömvärd skicklighet 

i samband med det skriftliga översättningsprovet till latin eller 

till den som i det skriftliga översättningsprovet för 

doktorsexamen i nämnda språk visat utmärkt skicklighet, 2) 

oförvållat råkat i svårigheter i samband med sjukdom el dylikt, 

3) då lämplig kandidat till premiet enligt punkt 1 inte finns bör 

denna del av avkastningen kunna utbetalas till sökande enligt 

punkt 2.  

Ledigförklaras vt varje år.  

Skåneföreningen 1900-års mäns stipendiefond (93258)  

Stipendium till 1) avkomling till medlem av Skåneföreningen 

1900-års män, vilken fullgjort sin ekonomiska skyldighet till 

årsföreningen och dess stipendiefond, oberoende av 

studieinriktning, 2) studerande vid Lantbrukshögskolan, 

Högskolan för jord- eller skogsbruk, 3) studerande inom 

matematisk-naturvetenskapliga sektionen vid Lunds universitet.  

Ledigförklaras vt varje år.  

Bertil Stenssons universitetsfond (93265)  

Två lika stora stipendier till en medicine studerande och en 

teologie studerande vid Lunds universitet med hemort i 

Hässleholms kommun och som visat goda studieresultat.  

Ledigförklaras ht varje år.  
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Margit Stiernswärds fond för miljövårdsforskning (92083)  

Forskningsbidrag för att främja miljövårdsforskning. Bidrag kan 

sökas även av forskare som inte är knutna till Lunds universitet.  

Ledigförklaras ht varje år. 

Sydsvenska Dagbladets 100-årsfond (93275)  

Stipendium till en sådan förtjänt studerande vid Lunds 

universitet, vars studier har till ändamål journalistyrket, 

möjlighet till praktisk tjänstgöring och studier i in- och utländsk 

tidningspress.  

Ledigförklaras vt varje år.  

Lars Johan Wallmarks stipendiefond (93304)  

Stipendium till skicklig och behövande yngre akademisk lärare 

vid Lunds universitet som inte tidigare innehaft Wallmarkska 

stipendiet och som inte innehar ordinarie tjänst.  

Ledigförklaras ht varje år.  

Weiberfonden (93305)  

Stipendier och bidrag för studerande i tredje och fjärde årskursen 

vid maskintekniska sektionen inom teknisk fakultet vid Lunds 

universitet. Stöd lämnas företrädesvis för bestridande av 

kostnader för studieresor.  

Ledigförklaras vt varje år. 

Teologie doktor Henning Wijkmarks stiftelse (93315)  

Två lika stora stipendier till studenter vid humanistiska 

fakulteten vid Lunds universitet för bedrivande av 

doktorandstudier i ämnet litteraturvetenskap.  

Ledigförklaras ht varje år. 

Syskonen Willers donationsfond för forskning i Skånes 
och Hallands historia (92093)  

Understöd till vetenskaplig forskning och till utgivande av 

vetenskapliga arbeten i Skånes och Hallands, eventuellt även 

Blekinges, historia och arkeologi.  

Ledigförklaras vt varje år.  
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Thelma Zoégas fond för medicinsk forskning (91282)  

Bidrag för att främja medicinsk forskning och utveckling. Bidrag 

ska företrädesvis delas ut till sådan forskning och sådant 

utvecklingsarbete, däri inbegripet anförskaffande av medicinsk 

apparatur, som bedrivs genom läkare anställda vid Helsingborgs 

lasarett. Bidrag i begränsad omfattning lämnas till forskare på 

väg i en lovande karriär inom medicinska fakulteten vid Lunds 

universitet. Bidrag kan utgå till renodlade studieresor men inte 

till kongressresor.  

Ledigförklaras vt varje år. 
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