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Förord
I den här upplagan av nationens samlade stipendie och fondreglementen har vissa
förändringar gjorts, framför allt av redaktionell art. Där kan till exempel nämnas att skall (i
allt utom direkta citat) ersatts med ska, att pluralisformer av verb är ersatta med
singularisformer, att konjunktiv som skilje ersatts med indikativ skiljer och så vidare.
Versaler, paragrafer och förkortningar av exempelvis förnamn är normaliserade enligt
Svenska skrivregler (Språkrådet 2008).
Därtill kommer de ändringar som av läsaren måste läsas in som en konsekvens av
nationens ändrade organisation, till exempel att nationens förvaltningsutskott numer innebär
nationens styrelse, och reglementariska föreskrifter numer innebär antingen nationens stadgar
eller de övriga styrdokument som är fastslagna av styrelse och/eller landskap. Meningar
som:
”Ändring av eller tillägg till detta reglemente görs enligt de bestämmelser, som gäller för
ändringar av nationens reglementariska föreskrifter.”
Innebär alltså:
”Ändring av eller tillägg till detta reglemente görs enligt nationens stadgar.”
I nationens stadgar finns då följande lydelse:
17:6
Ändring av dessa stadgar kan ske genom två lika lydande beslut av två lagtima landskap,
mellan vilka förslaget vilat i minst en månad. Detta stadgande gäller även för ändring av
stipendie och premiereglemente.
Landskapet beslutade den 16 maj 1978 att anta de stadgar som för närvande är i bruk vid
nationen. Den för stipendie och premiereglementenas största förändringen är övergången
från förvaltningsutskott till styrelse. Beslut (och därmed källhänvisning) som nedan
refererat:
Landskap 77/78 § 41 Nya stadgar
Landskap 77/78 § 66 Nya stadgar
att antaga förslag till nya stadgar för nationen /.../
Landskap 77/78 § 99 Övergångsbestämmelser stadgarna
att nuvarande förvaltningsutskott övergår till styrelse fr.o.m. 19780701
Konsekvensen är alltså att alla reglementen fastslagna tidigare än 19780701 med lydelsen
förvaltningsutskott bör tolkas som styrelse.
Förutom stipendie och fondreglementen finner du här också en del praktiska tips rörande
stipendiehantering, samt register längst bak där stipendierna är sorterade enligt
bokstavsordning, ålder, förvaltare och typ.
Uppsala i juni 2014
Karolina Andersdotter
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Vanliga frågor
Hur söker jag stipendier?
Universitetsförvaltade stipendier söks enligt universitetets stipendiekanslis anvisningar.
Nationens stipendier söks med universitetets stipendieblankett
(http://www.uu.se/student/stipendier/) och inlämnas korrekt ifylld med rätt bilagor till
nationens Förste kurator. Lämnas ansökan utanför expeditionstid (t.ex. via brevlåda i
nationshuset eller per post) märk kuvertet med ansökan ”Förste kurator,
Stipendieansökan.”

Vad ska biläggas stipendieansökan?
Intyg på dina studieresultat och registreringsintyg för innevarande termin ur
Uppdok/Ladok ska alltid bifogas till varje ansökan. Kopior av elektroniska intyg med
kontrollnummer godtas som original. Alternativen ”Studieresultat” eller ”Nationellt
intyg” ska användas. Utskrifter från antagning.se är inte giltiga som intyg.
Särskild behörighet till ett stipendium ska styrkas med bilagor (t.ex. kvitto på betald
terminsavgift till nationen, gymnasiebetyg, medlemsbevis Svenska kyrkan, personbevis
med födelseort etc.). Saknas intyg anses du som sökande inte uppfylla särskilda
behörighetskrav. Bevis för släktskap kan styrkas med egenhändigt ritat släktträd som är
vidimerat av två personer med namn och telefonnummer.
Alla kopior ska vara vidimerade av två personer med namn och telefonnummer. Alla
bilagor utom studieresultat med originalunderskrift eller kontrollkod och personbevis i original
ska vidimeras. Felaktiga uppgifter i ansökan kan medföra återbetalningsskyldighet av
tilldelade stipendier samt i vissa fall ansvar i straffrättsligt hänseende.

Hur stort är mitt stipendium?
Beloppen framgår vanligtvis av utlysningen. Avkastningen från universitetsförvaltade
stipendier och fonder finns det uppgifter om på Uppsala akademiförvaltnings hemsida.
För information om aktuella belopp för de nationsförvaltade stipendierna och fonderna
kan du kontakta Förste kurator eller ställföreträdande Skattmästare.

När får jag pengarna?
Utbetalning av nationsförvaltade premier och stipendier handhas av nationens
ställföreträdande Skattmästare. Vanligtvis sker utbetalning av både bevakade och
nytilldelade stipendier inom en månad efter tilldelningstillfället. Seniorskonventet
beslutar vanligtvis om bevakningar i oktober (ht) och mars (vt) samt om
stipendietillsättningar i novemberdecember (ht) och maj (vt).
Utbetalning av de universitetsförvaltade stipendierna handhas av universitetets
stipendiekansli och de kan lämna närmare upplysningar om datum. Vanligtvis är
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tilldelningsbesluten klara i december (ht) och maj (vt).

Hur bevakar jag mitt stipendium?
Om du innehar ett stipendium måste du varje termin bevaka det för att behålla det
terminerna efter att du tilldelats det. Om stipendiet inte bevakas kommer det att utlysas
igen. För att bevaka stipendiet lämnar du in en fullständig stipendieansökan med
konfidentiell självdeklaration (universitetets ansökningsblankett), registerutdrag på lästa
kurser, intyg på att du studerar innevarande termin, samt ett kvitto på betald
terminsräkning. Bevakningen skall vara Förste kurator tillhanda senast den 15 februari om
vårterminen och 15 september om höstterminen.

Hur många stipendier kan jag inneha samtidigt?
Du kan inneha maximalt två stycken nationsförvaltade stipendier samtidigt. Blir du
tilldelad fler än två måste du välja att avsäga dig något av dem – detta val kan t.ex. bero
på stipendiets längd eller summa, vilket gör att du kan föredra ett stipendium framför ett
annat. Det avsagda stipendiet tillfaller eventuell annan sökande eller utlyses nästa termin
som ett extra stipendium (engångssumma).
Universitetets stipendiekansli tillämpar ett stipendietak, d.v.s. en maximal summa per
termin. På stipendiekansliets webbsida finns mer information om stipendietaket.

Vilka stipendier finns?
Nationsstipendier förvaltade av universitetet eller nationen som går att söka finns listade i
denna handbok. Frågor rörande nationsstipendier besvaras av nationens Förste kurator.
Därtill finns ett antal stipendier med anknytning till VästmanlandsDala nation eller dess
hembygd listade i handboken. Information om hur dessa ansöks m.m. tillhandahålls av
organisationen som förvaltar dem. Känner du till fler stipendier med anknytning till
nationen och dess hembygd får du gärna meddela oss så att vi kan komplettera vår
handbok.

Stipendier till manliga studenter
Historien rörande de stipendier som bara får gå till manliga studenter är följande:
Enligt Kungl. Brev av 19351101 får stipendier ur donationer som tillkommit före 3 juni
1870 tilldelas kvinnlig sökande även om donator angivit eller antytt att manlig sökande
avses. I Kungl. Brev av 19661111 har meddelats att ur donationer som mottagits före 17
oktober 1958 avseende stipendium till manlig teologistuderande, utdelning får ske även
till kvinnlig teologistuderande.1
I början av 1870talet skrevs de första kvinnliga studenterna in vid Uppsala universitet och
1958 beslutade kyrkomötet att även kvinnor skulle ha möjlighet att bli präster. Därför var
det innan 1870 respektive 1958 inte möjligt att avse exklusion av kvinnliga studenter i
stipendieförfattningar eftersom de helt enkelt inte existerade innan dess.
1

Berg, Kent; Lagusson, Lou: Stipendiehandbok: Samtliga stipendier och anslag (2013). Uppsala universitet.
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För ändring av stipendieförfattningar som inte regleras av de ovan nämnda Kungl. Breven
gäller bestämmelserna i permutationslagen. För att en föreskrift ska få ändras eller
upphävas krävs att förhållandena har ändrats på ett sådant sätt att föreskriften inte längre
kan följas, föreskriften har blivit uppenbart onyttig eller att föreskriften uppenbart strider
mot donators avsikter. Föreskrifterna kan även ändras om det finns särskilda skäl. Således
ändras stipendiestatuter väldigt sällan.
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Ord och begreppsförklaringar
förvaltningsutskottet

styrelsen

ReglF (reglementariska
föreskrifter)

Med hänvisning åsyftas motsvarande passus i aktuell
stadga och vad som är reglerat i kap. 17.

behövande, medellös, fattig,
obemedlad

Avseende ekonomisk ställning.

vara född i

Folkbokföringsort vid födseln.

hedrande vandel, goda seder

Lämnas utan avseende såvida inte vederbörande
uppenbarligen är grovt misskötsam.

flit, ger gott hopp om sig

Studieresultat särskilt avseende studietakt.

Västerdalarna

Floda, Nås, Säfnäs, Järna, Äppelbo, Malung, Lima,
Transtrand.

licentiatstudier, licstudier

Licentiatexamen är ungefär en halv
doktorsavhandling, dvs 2 års heltidsstudier (eller 4 år
50%) inom utbildning på forskarnivå. Behörighet till
licentiatstudier är samma som för doktorandstudier
som leder till doktorsavhandling (dvs. minst motsv
ung magisterexamen) Med licentiatstudier åsyftas
alltså studier inom detta tidsspann.
(Tidigare praxis att "läkarstudenter, efter fem
terminer, bedriver licentiatstudier" ogiltigförklaras av
universitetets kansi för medicin och farmaci enligt
korrespondens 20140415, och de tillägger: ”däremot
finns vid fakulteten ett litet MD/PhDprogram (3
platser/år) där läkarstudenter kan påbörja utbildning
på forskarnivå innan de tagit sin läkarexamen. De
studenter som börjar får då ett stipendium på 100 000
SEK/år i högst 2 år.”)

bondesöner, torparsöner,
ryttare och soldatsöner

Lämnas generellt utan avseende.

historiska ämnen

I Löfbergs. Ämnen inom humanistiska fakultetens
historiska sektion. (PM 1960 – se Uppsala universitets
katalog från 1960 för berörda ämnen.)

stadgat ämne

Historia, ekonomisk historia, statskunskap
(samhällslära), nationalekonomi, statistik, sociologi
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(PM 1960)
begåvning

Studieresultat särskilt avseende spetsbetyg.

filosofisk fakultet

Uppdelas 1956 i humanistisk och matematisk
naturvetenskaplig fakultet, 1964 tillkom även
samhällsvetenskaplig fakultet. Samtliga tre åsyftas när
”filosofiska fakulteterna” nämns.
I dag innebär detta språkvetenskaplig, historisk
filosofisk, teknisknaturvetenskaplig och
samhällsvetenskaplig fakultet.

humanistisk fakultet

Uppstår 1956 ur filosofiska fakulteten.
I dag innebär det språkvetenskaplig och historisk
filosofisk fakultet. Stipendier instiftade mellan 1956
1964 kan även tilldelas studerande vid
samhällsvetenskaplig fakultet.

teologicofilosofi eller teologie
filosofie studerande

Åsyftar studieinriktning omfattande latin, klassisk
grekiska, hebreiska, teoretisk filosofi och historia. 1903
inskränktes examen till att bara omfatta grekiska,
hebreiska och filosofi.

urkund

De nationsförvaltade stipendiernas urkunder är
historiska handlingar som kan vara t. ex.
donationsbrev, landskapsbeslut eller annan
information som är relevant för stipendiets instiftande.
Fastställda stipendiereglementen baserar sig på
hänvisningar i urkunden.
De universitetsförvaltade stipendierna hänvisas enligt
Uppsala akademiförvaltnings (UAF) egen numrering
av förvaltade stiftelser.

studera särskilt ämne eller
studera vid särskild fakultet

Stipendium som kräver studier i visst ämne eller vid
viss fakultet åsyftar heltidsstudier. Enstaka kurs om
7,5 hp i exempelvis latin eller teologi uppfyller således
inte kraven till stipendier för latin eller teologie
studerande.
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Stipendie och fondreglemente för
VästmanlandsDala nation
Fondreglemente
§1
Nationen förvaltar följande fonder:
Stipendiefonder:
Berglunds, Elisabeth och Julie
Carlsons, Arvid
Diös, Anders
Ekmans, ärkebiskopen Johan August
Envalls, Ernst
Erikssons, Adolf
Erikssons, Gösta A.
Holmgrens, Lisbeth
Hydmans, Henrik
Johanssons, Sigrid
Koersners, Albert
Larssons, Alfred och Signe
Lindwalls
Ljungdahls
Löfbergs, Johan Samuel
Möllers, Johan Erik
Ofvandahls forskarstip
Ofvandahls, Erik och Josefine
Parks, Henrik och Hans
Riesenfelds minne, Harald
Wallmans
Wallqvists
Zorns stipendiefond för tillfällig hjälp
Öbergs, K. A. och C. A.
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Premiefonder:
Alins minne, Oscar
Billströms, Axel, till en god kamrat
Carlborgs, Mats
Dalastipendiefonden
En glad vår
En hyvens tjomme
Fahlcrantz, biskop C. E.
Forsbergs, August belöningsfond
Forssbergs
Forssners, Georg
Godenii minne, Frans
Grönblads, Hjalmar
Hovstadius, Walter
Larsson Fribergs, Anders
Lindbergs, Gustaf
Lindströms, Erik (En äldre landsmans julgåva)
Malmgrens, Finn
Nybergs, H. S. premiefond
Petterssons, Hilma
RSpremiet
Samuelssons, Johan
Schedvins, D. M.
Snis minne, Birgitta
Söderstens (En gammal landsmans gåva)
Timms minne, Uno
Ulffs, Otto
VästmanlandsDala gilles
Wallins
Watz, J.
Zorns premiefond
Åhléns
Åselius
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Äldre landsmäns
Lånefonder:
Lånefonden
Swedelii sparkassa
Övriga fonder:
Byggnadsfonden
Ljungbergs (Kopparbergsmedlen)
Pianofonden
Zedritz gravvårdsfond
Stödfonden
För dessa fonders användning gäller särskilda reglementen.
§2
Fonderna förvaltas av förvaltningsutskottet; deras omedelbara skötsel handhas av
Skattmästaren.
§3
Tio procent av Lånefondens och Swedelii sparkassas upplupna räntor tillförs
fastighetskassan som bidrag till förvaltningskostnaderna. Återstående ränteavkastning
läggs till respektive fonder.
Avkastningen av övriga i § 1 uppräknade fonder fördelas efter avdrag för
förvaltningskostnaderna på fonderna i proportion till deras ingående behållning.

Allmänt stipendiereglemente
§4
Ansökan till ledigförklarat stipendium ska ställas till den myndighet, som äger att utdela
detsamma och före ansökningstidens utgång inges, för universitetsstipendier till
akademiska kansliet och för övriga stipendier till Förste kurator.
Formulär till ansökan tillhandahålls av Förste kurator.
§5
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Landsman äger att till ansökan foga medellöshetsintyg, betygsavskrifter, släkttavlor eller
annan handling, varmed han önskar styrka sin behörighet.
§6
För rätt att uppbära stipendium utöver den termin, under vilket det tilldelats stipendiat,
fordras dels att stipendiaten på höstterminen före den 15 september och på vårterminen
före den 15 februari till Förste kurator anmäler sin närvaro vid universitetet samt sin
önskan att under innevarande termin fortsatt inneha stipendiet, dels studieintyg som
styrker minst 22,5 hp tagna föregående termin, dels ock att stipendiaten fullgjort sina
ekonomiska förpliktelser mot nationen.
§7
Landsman, som är frånvarande på grund av studier vid annan ort kan efter ansökan om
vilandeförklaring till seniorskonventet erhålla tillstånd att behålla tilldelat stipendium.
Ansökan om vilandeförklaring sker för en termin i taget.
Har landsman av andra skäl ej fullgjort vad i § 6 stadgas, anses denne ha frånträtt
stipendiet; seniorskonventet kan dock i ömmande fall efter ansökan medge dispens.
§8
Stipendiat, som gjort sig uppenbart oförtjänt att åtnjuta stipendium, kan fråntas
detsamma.
§9
Universitetsförvaltade stipendier utbetalas av universitetet. Nationsförvaltade stipendier
utbetalas av nationen.

Allmänt premiereglemente
§ 10
För erhållande av premier gäller vad nedan och i de särskilda premieförfattningarna
stadgas.
§ 11
Av nationen förvaltade premier tilldelas uteslutande eller med viss företrädesrätt
medlemmar av VästmanlandsDala nation.

Lånereglemente
§ 12
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Landsman har rätt att på de villkor, som nedan och i de särskilda reglementena stadgas,
erhålla studielån ur nationen därför avsedda fonder.
§ 13
Nationens för utlåning avsedda fonder är Lånefonden och Swedelii sparkassa. I mån av
tillgång utlånas även medel ur nationens premie och stipendiefonder, benämnda
”Diverse fonder”.
§ 14
Ansökan om studielån ställs till nationens styrelse och inges till Skattmästaren.
Formulär till låneansökan tillhandahålls av Skattmästaren.
§ 15
Finns så många sökande, att icke samtliga kan erhålla lån tas efter styrelsens bedömande
hänsyn till sökandes behov och studiemeriter.
§ 16
Låntagare får ej häfta i skuld till nationen för mer än ett halvt prisbasbelopp om ej
särskilda skäl föreligger.
§ 17
Lån, som beviljats landsman, utbetalas mot avlämnande av revers, vederbörligen
underskriven av låntagaren och minst två för lånebeloppet fullt vederhäftiga borgensmän.
Revers dateras antingen 1 april eller 1 oktober.
Formulär till revers tillhandahålls av Skattmästaren.
§ 18
Ränta erläggs halvårsvis den 1 januari, 1 april, 1 juni och den 1 oktober. För lån ur
Swedelii sparkassa gäller särskilda bestämmelser rörande ränta; se särskilt reglemente.
Amortering sker den 1 januari, 1 april, 1 juni eller den 1 oktober. Lånen är amorteringsfria
under fyra år.
§ 19
Fullgörs ej räntebetalning eller amortering helt eller delvis inom föreskriven tid, beräknas
dröjsmålsränta enligt räntelagen, på det bristande beloppet.
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Om övriga fonder
§ 20
Nationen förvaltar följande övriga fonder, som används på de vis som anges i fondernas
särskilda reglementen:
Byggnadsfonden
Ljungbergs (Kopparbergsmedlen)
Pianofonden
Zedritz gravvårdsfond
Stödfonden
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Särskilda reglementen
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O. Ahlöfs stipendiestiftelse
Instiftat: 1740
Kategori: Universitetsförvaltat stipendium
Urkund: UAF (Nr: 91315)
Beslutas av: Rektor
Utdelas vid:
Längd/period: Innehas maximalt i 6 år
Sammanfattning
Universitetsförvaltat. 1740. Till behövande och flitig studerande av VästmanlandsDala
nation. Stiftelsen tillkom genom testamentariskt förordnande den 9 oktober 1740 av
assessor Olof Ahlöf från Arboga. Ursprungligt kapital 350.000 daler kopparmynt.
Nationens seniorskonvent uppför tre av de sökande på graderat förslag, varefter rektor
utser stipendiat. Får uppbäras i högst sex år.
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Oscar Alins minne
Instiftat: 1901
Kategori: Nationsförvaltat premium
Urkund:
Beslutas av: Seniorer och hedersledamöter
Utdelas vid: Högtidslandskapet
Längd/period: Utdelas årligen
Sammanfattning
Nationsförvaltat. Instiftades 1901 genom insamlingar vid professor Alins frånfälle.
Tilldelas årligen behövande yngling, som är medlem av VästmanlandsDala nation i
Uppsala och ger hopp om sig genom flit i studier eller väl använda snillegåvor i förening
med ett hedrande uppförande. Utses av seniorer och hedersledamöter.
Reglemente
§1
Premiefonden ”Oscar Alins minne”, stiftad år 1901 genom insamlingar vid professor O. J.
Alins frånfälle och förstärkt den 27 november 1920 genom en gåva av professor Edv. Alin,
förvaltas av nationens förvaltningsutskott enligt de allmänna bestämmelser, som gäller för
förvaltningen av nationens fonder.
§2
Fyra femtedelar av fondens ränta utdelas årligen som premium, dock så att beloppet
avrundas nedåt till närmaste hela femtal kronor. Återstående ränteavkastning läggs varje
år till fondkapitalet för detsammas förstärkande.
§3
Premiet utdelas vid högtidslandskapet den 30 april enligt samma bestämmelser och efter
samma grunder, som gäller för Wallins premium.
§4
För ändring av eller tillägg till detta reglemente fordras samtycke av mer än hälften av i
staden närvarande seniorer.
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Arosbrödernas premiefond
Instiftat: 1916
Kategori: Främmande premium
Urkund: Arosiensis
Beslutas av: Högtidslandskapet
Utdelas vid: Högtidslandskapet
Längd/period: Årligen
Sammanfattning
Förvaltas av en sammanslutning i Stockholm, som numer heter Arosiensis. Normalt 500
kr/år.
Instiftades 1916. Tilldelas en medlem av nationen, som varit lärjunge vid Västerås högre
allmänna läroverk (Rudbeckianska gymnasiet) och där avlagt studentexamen. Under den
tid han tillhört nationen bör han ha gjort sig känd för flit och goda framsteg i studier samt
ett gott kamratskap. Den, som förut erhållit premiet, må ej ifrågakomma vid valet, såvida
annan lämplig kandidat finnes.
Reglemente
(tillfälligt).
Arosbrödernas premium ska enligt gällande föreskrifter av den 22 april 1916 utdelas vid
högtidslandskapet den 30 april. Det ”tilldelas en medlem av nationen, som varit lärjunge
vid Västerås h. allm. läroverk och där avlagt studentexamen; under den tid, han tillhört
nationen, bör han ha gjort sig känd för flit och goda framsteg i studier samt ett gott
kamratskap. Den, som förut erhållit premiet, må ej ifrågakomma vid valet, såvida annan
lämplig kandidat finnes. Vid det premiets utdelande föregående valet äge alla vid
högtidslandskapet närvarande hedersledamöter och nationsmedlemmar en röst, och den,
som erhållit de flesta rösterna, blir innehavare av premiet”.
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Elisabeth och Julie Berglunds stipendiefond
Instiftat: 1890
Kategori: Nationsförvaltat stipendium
Urkund:
Beslutas av: Seniorskonventet
Utdelas vid:
Längd/period: Innehas maximalt i 6 terminer
Sammanfattning
Nationsförvaltat. Instiftades 1890. Stipendium tilldelas årligen en manlig studerande av
VästmanlandsDala nation, som är för terminen vid universitet närvarande, är mindre
bemedlad och som gjort sig känd för flit och goda seder. Samme stipendiat uppbär
stipendiet högst under sex på varandra följande terminer.
Reglemente
§1
Den av fröknarna Elisabeth och Julie Berglund genom testamente av den 29 april 1890
stiftade stipendiefonden förvaltas av nationens förvaltningsutskott enligt de allmänna
bestämmelser, som gäller för förvaltningen av nationens fonder.
§2
Fyra femtedelar av fondens ränta utdelas årligen som ett stipendium, dock så att beloppet
avrundas nedåt till närmaste hela femtal kronor. Återstoden av ränteavkastningen läggs
varje år till fondkapitalet för detsammas förstärkande.
§3
Stipendium tilldelas manlig studerande av VästmanlandsDala nation, som är för
terminen vid universitetet närvarande, är mindre bemedlad och som ”gjort sig känd för
flit och goda seder”.
§4
Samma stipendiat uppbär stipendium högst under sex på varandra följande terminer.
§5
Vid inträffad ledighet kungör Förste kurator stipendiet ledigt att inom fjorton dagar sökas
hos nationens seniorskonvent. Ansökningshandlingarna ställs till konventet och inlämnas
till Förste kurator.
§6
Innehavare av stipendiet utses enligt donatorernas föreskrift av seniorskonventet bland
kompetenta sökande senast fjorton dagar efter ansökningstidens utgång. Stipendiat väljs
med enkel majoritet. Vid lika röstetal skiljer lotten.
§7
Ändring av eller tillägg till detta reglemente görs enligt de bestämmelser, som gäller för
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ändringar av nationens reglementariska föreskrifter.
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J. Bergströms stipendiestiftelse
Instiftat: 1830
Kategori: Universitetsförvaltat stipendium
Urkund: UAF (Nr: 91339)
Beslutas av: Rektor
Utdelas vid:
Längd/period: Innehas maximalt i 4 år
Sammanfattning
Universitetsförvaltat. 1830. Till studerande född i Västerdalarna av "Falu eller Stora
Kopparbergs län". Stipendium utdelas årligen av rektor. Stiftelsen tillkom genom muntligt
testamente den 12 januari 1830 av inspektoren vid Gräsö Gård Johan Bergström.
Ursprungligt kapital 1.000 riksdaler Banco.
Historik
Tillägg till bestämmelserna i donationsurkunden av den 12 januari 1830 (jfr. Samling av
testamenten och författningar om stipendier vid Kungl. Universitetet i Uppsala, Forts. IV,
sid. 26.)
Utdrag ur protokoll fört vid VästmanlandsDala nations landskap den 14 maj 1834.
”10. Tillkännagaf Hr Inspector, att framl. Frälse Inspectoren Joh. Bergström å Gräsö gård i Upland
genom mundtligt testamente till Nationen skänkt 100 Rdr banco, hvaraf räntan skulle användas
såsom Stipendium för en i Vesterdalarne född studerande. Sedan detta testamente efter Testators
död vunnit laga kraft och medlem blifvit till Consistorium Academicum utbetalde, hade Bergströms
Enka, Christina U. Brunström, till Consistorium insändt en skriftlig begäran, att i fall i framtiden
någon afkomling af hennes fosterdotter Joh. Chr. Brunström, nu gift med Copverdie Skepparen Er.
Storm, komme att vid Universitetet studera, denne då måtte till detta stipendium ega företrädes
rätt; och som Inspectoren Bergström i samråd med sin hustru redan långt före hans mundtliga löfte
om Stipendiianslaget hade testamenterat all sin egendom till den förr nämnden fosterdottren och i
följd deraf det äldre skrefna testamentet skulle hafva kunnat betaga en sednare blott muntligt dess
laga kraft, så ansåg Hr Inspector, att, då de efterlefvande slägtingarna ej begagnat sig af denna sin
rätt utan likasom skänkt Nationen stipendiifonden, stipendiet billigtvis borde hvar tredje vacance
stå öppet för nämnde Joh. Chr. Brunströms afkomlingar med det villkor, att Stipendiitagaren
skulle hafva aflaggt fullständig studentexamen. Sedan Landsmännen pröfvat billigheten i detta
förslag, lofvade Hr Inspector att om detta Nationens beslut gifva Consistorium den underrättelse,
det af honom önskat.
(Änkefru Christina Bergströms skrivelse hade den 27 mars 1834 remitterats till Västmanlands
Dala nations inspektor, professor L. G. Rabenius, för yttrande (Störra Akademiska Konsistoriets
protokoll d.d. § 3).
Utdrag ur protokoll fört vid Större Akademiska Konsistoriets sammanträde den 4 april
1835.
”§ 9
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Sedan Inpector Stipendii Ridd. Rabenius häröfver blifvit hörd, tog Cons. Detta uti öfvervägande,
och, ehuru Inspectoren Bergström i lifstiden icke fästat det villkor, at släktingar framför andra
borde ihågkommas, fann Cons. Akad. skäligt att i så måtto bifalla enkefru Bergströms gjorda
hemställan, at, sedan tvänne oskyllde Studerande efter hvarannan innehaft ifrågavarande
Stipendium, bör detsamma hvar tredje gång tilldelas Copverdie Kaptenen Lars Storms och hans
hustrus Johanna Christin Bergströms barn eller efterkommande, om sådana uti hvilken som hälst af
de vid Universitetet studerande nationerna finnas inskrifna och deraf för öfrigt i afseende på studier
och uppförande pröfvas förtjente.
Börandes de oskyllde, som vid Stipendii bortgifvande kunna komma i åtanka, jemnlikt Testators
förordnande vara födde i Westerdalarne och Stipendieunderstödet, som med 50 Rdr Bco årligen
utgår, hvarken af skylld eller oskylld åtnjutas längre än 4 år.”
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Axel Billströms minnesfond till en god kamrat
Instiftat: 1926
Kategori: Nationsförvaltat premium
Urkund:
Beslutas av: Elektorsnämnd föreslår högtidslandskapet
Utdelas vid: Högtidslandskapet
Längd/period: Årligen
Sammanfattning
Nationsförvaltat. Instiftades 1926 genom gåvobrev av Jakob Billström. Fonden avser att
årligen utdela ett premium till en god kamrat för att på detta sätt utgöra en hyllning till
kamratskapen och försöka hålla den på ett högt plan och i anslutning till goda traditioner.
Innehavare av premiet utses av en elektorsnämnd. Elektorsnämnden består Förste kurator
samt tre seniorer, tre juniorer och tre recentiorer, valda var av sin klass vid vårterminens
första lagtima landskap varje år. Nämnden sammanträder på kallelse av Förste kurator
och beslutar före den 15 april om premiets utdelande. Om i en framtid VästmanlandsDala
nation uppdelas i tvenne efter landskapen, ska premiefonden tillfalla den västmanländska
delnationen. Utses av elektorsnämnd. Valet underställs sedan högtidslandskapets
omprövning.
Donationsbestämmelser
”Fonden av ser att utdela ett premium till 'en god kamrat' för att på detta sätt utgöra en
hyllning till kamratskapet och försöka hålla detta på ett högt plan och i anslutning till
goda traditioner.”
Donators barn äger på vissa i donationsbrevet närmare angivna villkor rätt att under sin
utbildningstid uppnära fondens nettoavkastning.
Reglemente
§1
Den av medicine doktor Jakob Billström genom två gåvobrev av den 15 september 1926
stiftade ”Axel Billströms minnesfond till en god kamrat” förvaltas av nationens
förvaltningsutskott enligt de allmänna bestämmelser, som gäller för förvaltningen av
nationens fonder.
§2
Fyra femtedelar av fondens årliga ränta utdelas, med undantag för fall, som omförmäles i
§ 5 här nedan, såsom premium vid högtidslandskapet den 30 april. Premiebeloppet
avrundas nedåt till närmaste hela femtal kronor. Återstående ränteavkastning läggs varje
år till fondkapitalet för detsammas förstärkande.
§3
Innehavare av premiet utses, med iakttagande av donators ovan meddelade föreskrifter,
av en elektorsnämnd. Valet underställs vid högtidslandskapet den 30 april nationens
omprövning. Nationen har då att antingen fastställa eller upphäva det samma. Vid
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behandlingen av detta ärende äger samtliga närvarande landsmän en röst.
§4
Elektorsnämnden består av Förste kurator samt nio medlemmar, tre seniorer, tre juniorer
och tre recentiorer, valda var av sin klass vid vårterminens första lagtima landskap varje
år.
Nämnden sammanträder på kallelse av Förste kurator och beslutar före den 15 april om
premiets utdelande. Nämndens beslut ges omedelbart till landsmännens kännedom.
§5
Beslutar nämnden något år, att premiet icke ska utdelas, emedan till dess erhållande
värdig landsman icke finns, eller fastställer nationen vid företagen omprövning icke
nämndens val, ska det årets premiebelopp tillföras bibliotekskassan och enligt
biblioteksutskottets bestämmande användas som bidrag till nationsarkivets underhåll och
omvårdnad eller till publicerande av manuskript berörande nationens historia.
§6
Om i en framtid VästmanlandsDala nation uppdelas i tvenne efter landskapen, ska
premiefonden tillfalla den västmanländska delnationen.
§7
Ändring av eller tillägg till detta reglemente görs enligt de bestämmelser, som gäller för
ändring av nationens reglementariska föreskrifter.
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Byggnadsfonden
Instiftat:
Kategori: Fastighet
Urkund:
Beslutas av: Styrelsen
Utdelas vid:
Längd/period:
Reglemente
Fonden må användas till bestridande av kostnader för om och nybyggnads samt
reparationsarbete på nationen tillhörig fastighet.
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Carl Wilhelm Böttigers premiefond
Instiftat: 1879
Kategori: Universitetsförvaltat premium
Urkund: UAF (Nr: 91367)
Beslutas av: Seniorer och hedersledamöter
Utdelas vid: Högtidslandskapet
Längd/period: Årligen
Sammanfattning
Universitetsförvaltat. Instiftades 1879 av Fredrika Böttiger efter önskemål från och till
minne av Carl Wilhelm Böttiger. Tilldelas årligen en av nationens studerande yngre
medlemmar, som därav är i behov och genom flit och goda seder gjort sig förtjänt. Utses
av seniorer och hedersledamöter. Till behövande, flitig studerande av VästmanlandsDala
nation. Utdelas vid valborgsmässoaftonens högtidslandskap av nationens närvarande
hedersledamöter och seniorer.
Stiftelsen tillkom genom Fredrika Böttigers gåvobrev av den 11 oktober 1879 vari 2.000
kronor överlämnades till Uppsala universitet att förvaltas under namnet Carl Wilhelm
Böttigers premiefond. C W Böttiger, skald och litteraturhistoriker, var professor i estetik
och modern litteratur vid Uppsala universitet 18561867. 1847 invaldes han i Svenska
akademien, efter sin svärfar, Esaias Tegnér. Hans nuförtiden mest kända visa är "O, hur
härligt majsol ler".
Fröken Fredrika Böttigers gåvobrev
”Till det Större Akademiska Konsistoriet i Upsala.
För att uppfylla en utaf min aflidne Broder Professoren m.m. Carl Wilhelm Böttiger yttrad
ehuru icke i laglig form uppsatt önskan, vill jag utaf de mig enskildt efter honom tillfallne
arfsmedel till en Premiefond för Vestmanlands och Dala nation i Upsala gifva Två Tusen
Kronor, hvaraf årliga räntan till det högsta belopp, som Akademien vanligen utbetalar för
Stipendier, hvarje Walborgsmessoafton skall utdelas såsom premium till någon af
nationens studerande yngre medlemmar, som däraf är i behof och genom flit och goda
seder gjort sig förtjänt, allt efter samma grunder och med enahanda välsätt som vid
borgifvandet af det Wallinska premiet. Kapitalet, hvilket jag anhåller måtte emottagas till
vård av Akademiska Konsistoriet, torde få insättas i Akademiska ränteriet, såsom förut
skett med Hallanderska premiefonden. Detta nu gifna kapital skall bära namn utaf Carl
Wilhelm Böttigers premiefond.
Stockholm den 11 Oktober 1879.
Fredrika Böttiger.”
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Mats Carlborgs minne
Instiftat: 1968
Kategori: Nationsförvaltat premium
Urkund: bilaga Landskap §56/68
Beslutas av: Högtidslandskapet
Utdelas vid: Högtidslandskapet
Längd/period: Utdelas två av tre år
Sammanfattning
Nationsförvaltat. Instiftades 1968 efter insamlingar till minne av den genom
olyckshändelse omkomna Andre kurator emeritus Mats Carlborg. Utdelas under två på
varandra följande år, för att sedan vila för förstärkning av fondkapital år tre (utdelas ej
2013, 2016 osv). Utdelas till någon nationen tillhörig, vid universitetet närvarande
studerande. Företräde må givas den som ägnat sina studier åt något av ämnena inom den
matematiska ämnesgruppen eller konsthistoria. Utses av högtidslandskapet.
Reglemente
Antaget av landskapet den 5 december 1968.
§1
Fonden ”Mats Carlborgs minne”, överlämnas till VästmanlandsDala nation den 13
november 1968, förvaltas av nationens förvaltningsutskott enligt de allmänna
bestämmelser, som gäller för förvaltningen av nationens fonder.
§2
Fyra femtedelar av fondens ränta utdelas under två på varandra följande år som premium,
beloppet dock avrundat nedåt till närmaste hela femtal kronor. Återstående
ränteavkastning, liksom hela ränteavkastningen det tredje året, läggs till fondkapitalet för
detsammas förstärkande.
§3
Premiet utdelas utan föregående ansökan av högtidslandskapet den 30 april till någon
nationen tillhörig, vid universitetet närvarande studerande. Företräde må ges den som
ägnat sina studier åt något av ämnena inom den matematiska ämnesgruppen eller
konsthistoria.
§4
Ändring av eller tillägg till detta reglemente görs enligt de bestämmelser som gäller för
ändring av nationens reglementariska föreskrifter.
Historik
Genom en olyckshändelse den 30 april 1968 om kom aktuarien, fil.kand. Mats Carlborg,
nationens andre kurator 1959. Fonden ”Mats Carlborgs minne” skapades genom en
insamling sommaren 1968 bland Mats Carlborgs vänner, arbetskamrater och samtida
nationsfunktionärer och genom gåva från hans moder, fru Elsa Carlborg, Borlänge.
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Arvid Carlsons stipendiefond
Instiftat: 1951
Kategori: Nationsförvaltat stipendium
Urkund:
Beslutas av: Seniorskonventet
Utdelas vid:
Längd/period: Innehas maximalt i 3 år
Sammanfattning
Nationsförvaltat. Instiftades genom testamente 1951. Ett stipendium tilldelas årligen vid
universitet närvarande manlig studerande av VästmanlandsDala nation, som genomgått
de två högsta ringarna i gymnasiet vid Högre allmänna läroverket (Rudbeckianska
gymnasiet) i Västerås samt vid detta gymnasium avlagt studentexamen och som bedriver
studier i historiska, statsvetenskapliga eller statistiska ämnen. Stipendiet utdelas för ett år.
Stipendiat må dock på särskild ansökan och efter seniorskonventets prövning uppbära
stipendiet ett år i sänder under ytterligare två på varandra följande år, såvida han under
denna tid är vid universitetet närvarande och i nationen inskriven.
Reglemente
§1
Den av aktuarien Arvid Carlson genom testamente av den 11 juli 1951 stiftade
stipendiefonden förvaltas av nationens förvaltningsutskott enligt de allmänna
bestämmelser, som gäller för nationens fonder.
§2
Nio tiondelar av fondens ränta, beloppet dock avrundat nedåt till närmaste hela tiotal
kronor, utdelas årligen som ett stipendium, benämnt Arvid Carlsons stipendium.
Återstoden av ränteavkastningen läggs varje år till fondkapitalet för detsammas
förstärkande.
§3
Stipendium tilldelas vid universitetet för terminen närvarande manlig studerande av
VästmanlandsDala nation, som genomgått de två högsta ringarna i gymnasiet vid Högre
allmänna läroverket i Västerås samt vid detta gymnasium avlagt studentexamen och som
bedriver studier i ”historiska, statsvetenskapliga eller statistiska ämnen”.
§4
Stipendium utdelas för ett år. Stipendiat må dock på särskild ansökan och efter
seniorskonventets prövning uppbära stipendiet ett år i sänder under ytterligare två på
varandra följande år, såvida han under denna tid är vid universitetet närvarande och i
nationen inskriven.
§5
Vid inträffad ledighet kungör Förste kurator stipendium ledigt att inom fjorton dagar
sökas hos nationens seniorskonvent. Ansökan jämte de handlingar sökanden önskar
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åberopa till styrkande av sin kompetens för erhållande av detta stipendium inges till
Förste kurator. Prolongation söks senast den 1 oktober respektive den 15 februari.
§6
Innehavare av stipendium utses bland kompetenta sökande av seniorskonventet senast
fjortonde dagen efter ansökningstidens utgång. Stipendiat väljs med enkel majoritet. Vid
lika röstetal skiljer lotten.
§7
Ändring av eller tillägg till detta reglemente görs enligt de bestämmelser, som gäller för
ändring av nationens reglementariska föreskrifter.
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Dalastipendiefonden
Instiftat: 1950
Kategori: Nationsförvaltat premium
Urkund:
Beslutas av: Seniorer och juniorer
Utdelas vid: Högtidslandskapet
Längd/period: Vart tredje år
Sammanfattning
Nationsförvaltat. Instiftades av Anna Tengman 1937 och utdelas vart tredje år (2012, 2015
osv). Tilldelas en för terminen närvarande medlem av VästmanlandsDala nation, som
därav gjort sig förtjänt och som tillhör den medicinska eller juridiska fakulteten eller
filosofiska fakultetens humanistiska eller matematisk naturvetenskapliga sektion. Utses
av seniorer och juniorer.
Reglemente
Fastställt av landskapet den 31 mars 1950.
§1
Den av Anna Tengman genom testamente av den 30 mars 1937 stiftade premiefonden
"Dalastipendiefonden” förvaltas av nationens förvaltningsutskott enligt de allmänna
bestämmelser, som gäller för förvaltningen av nationens fonder.
§2
Fyra femtedelar av räntan för tre på varandra följande år utdelas som premier (utdelas
1952, 1955, 1958, 1961 o.s.v.). Premiebeloppet avrundas nedåt till närmaste hela femtal
kronor. Återstående ränteavkastning läggs årligen till fondkapitalet för detsammas
förstärkande.
§3
Premiet utdelas utan föregående ansökan till en för terminen närvarande medlem av
VästmanlandsDala nation, som därav gjort sig förtjänt, och som tillhör den medicinska
eller juridiska fakulteten eller filosofiska fakultetens humanistiska eller matematisk
naturvetenskapliga sektion.
§4
Premiet utdelas av nationens seniorer och juniorer genom omröstning per capita vid
högtidslandskapet den 30 april, första gången år 1952 och därefter ånyo efter tre år o.s.v.
§5
Ändring av eller tillägg till detta reglemente göres enligt de bestämmelser, som gäller för
ändring av nationens reglementariska föreskrifter.
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P. von Danckwardts stipendiestiftelse
Instiftat: 1732
Kategori: Universitetsförvaltat stipendium
Urkund: UAF (Nr: 91383)
Beslutas av: Danckwardts äldste
Utdelas vid:
Längd/period: Innehas maximalt i 4 år
Sammanfattning
Universitetsförvaltat. 1732. Till medellös studerande av Östgöta eller VästmanlandsDala
nation med företräde för behövande släkting till P von Danckwardt. Stiftelsen tillkom
genom testamentariskt förordnande den 20 mars 1732 av landshövdingen, herr baron
Petter von Danckwart, Falun. Ursprungligt kapital 4.000 daler kopparmynt. Rektor uppför
två sökande på förslag, varefter stipendiat utses av den äldste av släkten Danckwardt. Får
uppbäras av släkting hela studietiden av annan i fyra år.
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Anders Diös stipendiefond
Instiftat: 1956
Kategori: Nationsförvaltat stipendium
Urkund:
Beslutas av: Seniorskonventet
Utdelas vid:
Längd/period: Innehas maximalt i 3 år
Sammanfattning
Nationsförvaltat. 1956. Stipendiet tilldelas en för terminen vid universitetet närvarande
studerande av VästmanlandsDala nation. Samma stipendiat uppbär stipendiet under tre
på varandra följande år, såvida han under denna tid är vid universitetet närvarande och i
nationen inskriven.
Reglemente
§1
Den av ingenjören Anders Diös den 1 mars 1956 donerade stipendiefonden förvaltas av
nationens förvaltningsutskott enligt de allmänna bestämmelser, som gäller för
förvaltningen av nationens fonder.
§2
Nio tiondelar av fondens ränta utdelas årligen som ett stipendium, benämnt ”Anders Diös
stipendium”, beloppet dock avrundat nedåt till närmaste hela tiotal kronor. Återstoden av
ränteavkastningen läggs varje år till fondkapitalet för dettas förstärkande.
§3
Stipendiet tilldelas en för terminen vid universitetet närvarande studerande av
VästmanlandsDala nation.
§4
Samma stipendiat uppbär stipendiet under tre på varandra följande år, såvida han under
denna tid är vid universitetet närvarande och i nationen inskriven.
§5
Vid inträffad ledighet kungör Förste kurator stipendiet ledigt att inom fjorton dagar sökas
hos nationens seniorskonvent. Ansökningshandlingarna ställs till konventet och inges till
Förste kurator.
§6
Innehavare av stipendiet utses bland kompetenta sökande av seniorskonventet senast
fjortonde dagen efter ansökningstidens utgång. Stipendiet väljs med enkelt majoritet. Vid
lika röstetal skiljer lotten.
§7
Ändring av eller tillägg till detta reglemente görs enligt de bestämmelser, som gäller för
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ändring av nationens reglementariska föreskrifter.
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Ärkebiskopen Johan August Ekmans stipendiefond
Instiftat: 1917
Kategori: Nationsförvaltat stipendium
Urkund:
Beslutas av: Seniorskonventet
Utdelas vid:
Längd/period: Innehas maximalt i 6 terminer
Sammanfattning
Nationsförvaltat. Instiftades 1917 av ärkebiskopinnan Hilda Ekman. Ett stipendium
tilldelas årligen medellös, begåvad teologie studerande av VästmanlandsDala nation,
vilken är för terminen vid universitetet närvarande. Samme stipendiat uppbär stipendium
högst under sex på varandra följande terminer.
Reglemente
§1
Den av ärkebiskopinnan Hilma Ekman genom gåvobrev av den 30 juni 1917 stiftade
”Ärkebiskopen Johan August Ekmans stipendiefond” förvaltas av nationens
förvaltningsutskott enligt de allmänna bestämmelser, som gäller för förvaltningen av
nationens fonder.
§2
Sedan legat upphört att utgå från fonden, utdelas fyra femtedelar av fondens ränta årligen
som ett stipendium, dock så att beloppet avrundas nedåt till närmaste hela femtal kronor.
Återstoden av ränteavkastningen läggs varje år till fondkapitalet för detsammas
förstärkande.
§3
Stipendium tilldelas ”medellös, begåfvad teologie studerande” av VästmanlandsDala
nation, vilken är för terminen vid universitetet närvarande.
§4
Samma stipendiat uppbär stipendium högst under sex på varandra följande terminer.
§5
Vid inträffad ledighet kungör Förste kurator stipendiet ledigt att inom fjorton dagar sökas
hos nationens seniorskonvent. Ansökningshandlingarna ställs till konventet och inges till
Förste kurator.
§6
Innehavare av stipendiet utses bland kompetenta sökande av seniorskonventet senast
fjorton dagar efter ansökningstidens utgång. Stipendiat väljs med enkel majoritet. Vid lika
röstetal skiljer lotten.
§7
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Ändring av eller tillägg till detta reglemente görs enligt de bestämmelser, som gäller för
ändring av nationens reglementariska föreskrifter.
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En glad vår
Instiftat:
Kategori: Nationsförvaltat premium
Urkund:
Beslutas av: Seniorskonventet
Utdelas vid: Högtidslandskapet
Längd/period:
Sammanfattning
Nationsförvaltat. Seniorskonventet håller liv i det gamla premiet genom att samla in
pengar vid konventsmiddagar (i den s.k. ”glada burken”), och genom dessa donationer
utökas fondens medel. Seniorskonvent beslutar om årlig summa att utdela, vanligtvis
brukar det motsvara två vårbalsbiljetter. Utåt är donatorn anonym. Premiet ska tilldelas en
förtjänt landsman. Utses av seniorskonventet.
Tanken är att fonden så småningom ska bära sig själv.
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En hyvens tjomme
Instiftat: 2003
Kategori: Nationsförvaltat premium
Urkund:
Beslutas av: Seniorskonventet
Utdelas vid: Högtidslandskapet
Längd/period: Kan tilldelas samma person maximalt 1 gång
Sammanfattning
Nationsförvaltat. Instiftades av Förste kurator emeritus Tobias Brounéus och Andre
kurator emeritus Håkan Vindahl till högtidslandskapet 2003. Premiet utdelas årligen till
välförtjänt landsman inom VästmanlandsDala nation. Premiet får inte tilldelas samma
landsman mer än en gång. Utses av seniorskonventet.
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W. F. Eneströms stipendiestiftelse
Instiftat: 1903
Kategori: Universitetsförvaltat stipendium
Urkund: UAF (Nr: 91397)
Beslutas av: Rektor
Utdelas vid:
Längd/period: Innehas maximalt i 4 + 4 år
Sammanfattning
Universitetsförvaltat. 1903. Till begåvade, flitiga och behövande studerande, i första hand
till släkting och därefter med företräde för dem som tillhör VästmanlandsDala nation.
Stiftelsen tillkom genom testamentariskt förordnande den 15 maj 1903 av ingenjör Vilhelm
Fredrik Eneström, Saltsjöbaden.. Ursprungligt kapital 80.000 kronor. Stipendium utdelas
av rektor och får uppbäras i fyra år med eventuell prolongation ytterligare högst fyra år.
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E. Engborgs stipendiestiftelse
Instiftat: 1920
Kategori: Universitetsförvaltat stipendium
Urkund: UAF (Nr: 91398)
Beslutas av: Inspektor och seniorer
Utdelas vid:
Längd/period: Innehas maximalt i 4 år
Sammanfattning
Universitetsförvaltat. 1920. Till medellös, flitig studerande växelvis inom Södermanlands
Nerikes och VästmanlandsDala nation med företräde för släkting och därefter för den
som är född eller skriven inom TaxingeNäsby, Kernbo eller Askers församling av
Strängnäs stift då stipendium utdelas till medlem av SödermanlandsNerikes nation och
för den som är född eller skriven i Västerdalarna eller Leksands socken då stipendium
utdelas till medlem av VästmanlandsDala nation. Utdelas av respektive nations inspektor
och seniorer. Får uppbäras i fyra år.
Stiftelsen tillkom genom testamentariskt förordnande den 27 augusti 1920 av
läroverksadjunkten Emanuel Engborg, Göteborg. Donationen mottogs till förvaltning den
5 februari 1943. Ursprungligt kapital 21.500 kronor.
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Ernst Envalls stipendiefond
Instiftat: 1936
Kategori: Nationsförvaltat stipendium
Urkund:
Beslutas av: Seniorskonventet
Utdelas vid:
Längd/period: Innehas maximalt i 3 år
Sammanfattning
Nationsförvaltat. Instiftades genom testamente 1936. Ett stipendium tilldelas årligen vid
universitetet för terminen närvarande behövande landsman tillhörande medicinska eller
filosofiska fakulteten. Samme stipendiat uppbär stipendium under tre på varandra
följande år, såvida han under denna tid är vid universitetet närvarande och i nationen
inskriven.
Reglemente
§1
Den av f.d. överingenjören Ernst Envall genom testamente av den 23 februari 1936 stiftade
stipendiefonden förvaltas av nationens förvaltningsutskott under benämningen Ernst
Envalls stipendiefond enligt de allmänna bestämmelser, som gäller för förvaltningen av
nationens fonder.
§2
Nio tiondelar av fondens ränta, beloppet avrundat nedåt till närmaste hela tiotal kronor,
udelas årligen som ett stipendium, benämnt Ernst Envalls stipendium. Återstoden av
ränteavkastningen läggs varje år till fondkapitalet för detsammas förstärkande. Då
kapitalet uppgått till 20 000 kr ska dock hela ränteavkastningen utdelas som ett
stipendium.
§3
Stipendium tilldelas vid universitetet för terminen närvarande behövande landsman
tillhörande medicinska eller filosofiska fakulteten.
§4
Samma stipendiat uppbär stipendiet under tre på varandra följande år, såvida denne
under denna tid är vid universitetet närvarande och i nationen inskriven.
§5
Vid inträffad ledighet kungör Förste kurator stipendium ledigt att sökas hos nationens
seniorskonvent. Ansökningshandlingarna ställs till konventet och inges till Förste kurator.
§6
Innehavare av stipendium utses bland kompetenta sökande av seniorskonventet senast
fjortonde dagen efter ansökningstidens utgång. Stipendiat väljs med enkel majoritet. Vid
lika röstetal skiljer lotten.
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§7
Ändring av eller tillägg till detta reglemente görs enligt de bestämmelser , som gäller för
ändring av nationens reglementariska föreskrifter.
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Adolf Erikssons stipendiefond
Instiftat: 1955
Kategori: Nationsförvaltat stipendium
Urkund: Testamente
Beslutas av: Seniorskonventet
Utdelas vid:
Längd/period: Innehas maximalt i 3 år
Sammanfattning
Nationsförvaltat. Instiftades 1955. Ett stipendium tilldelas årligen en förtjänt behövande
landsman som bedriver licentiatstudier inom medicinska eller filosofiska fakulteten.
Innehavare av stipendiet utses vid slutet av ett läsår för tre följande läsår åt gången med
skyldighet för innehavaren att frånträda stipendiet, om licentiatexamen därförinnan
avlägges.
Reglemente
§1
Den av förre vaktmästaren Adolf Eriksson genom testamente av den 18 april 1955 stiftade
stipendiefonden förvaltas av nationens förvaltningsutskott enligt de allmänna
bestämmelser, som gäller för förvaltningen av nationens fonder.
§2
Ett belopp, motsvarande ettusen kronor, beräknat efter det i april 1955 rådande
penningvärdet, utdelas årligen som ett stipendium, benämnt ”Adolf Erikssons
stipendium”. Om nationens studenthemsstiftelse uppför studentbostadshus avsedda för
nationsmedlemmar, må stipendiet utgå i form av hyresfri bostad eller hyresbidrag för
bostad i sådant hus. Återstoden av ränteavkastningen läggs varje år till fondkapitalet för
dettas förstärkande.
När fondkapitalet vuxit tillräckligt, ska i samma ordning ytterligare ett stipendium av
samma storlek som det första utdelas.
§3
Stipendium tilldelas förtjänt och behövande manlig eller kvinnlig studerande av
VästmanlandsDala nation, som är för terminen vid universitetet närvarande och bedriver
licentiatstudier inom den medicinska fakulteten eller de filosofiska fakulteterna.
§4
Samma stipendiat uppbär stipendium under tre på varandra följande läsår med
skyldighet för innehavaren att frånträda stipendiet, om licentiatexamen dessförinnan
avläggs.
§5
Vid inträffad ledighet kungör Förste kurator under senare hälften av nästkommande april
månad stipendiet ledigt att inom fjorton dagar sökas hos nationens seniorskonvent.
Ansökningshandlingarna ställs till konventet och inges till Förste kurator.
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§6
Innehavare av stipendium utses bland kompetenta sökande av seniorskonventet senast
fjortonde dagen efter ansökningstidens utgång. Stipendiat väljs med enkel majoritet. Vid
lika röstetal skiljer lotten.
§7
Ändring av eller tillägg till detta reglemente görs enligt de bestämmelser, som gäller för
ändring av nationens reglementariska föreskrifter.
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Gösta A. Erikssons forskarstipendium
Instiftat: 1995
Kategori: Nationsförvaltat stipendium
Urkund: Bilaga Seniorskonventet 95/96:2 § 5 (A II b:9) (ligger gåvobrevet där?)
Beslutas av: Seniorskonventet
Utdelas vid:
Längd/period: Engångsbelopp, kan erhållas maximalt tre gånger (måste sökas om, kan ej
bevakas)
Sammanfattning
Nationsförvaltat. Instiftades 1995 och utdelas varje vårtermin till en forskarstuderande vid
Uppsala universitets samhällsvetenskapliga fakultet, inskriven vid VästmanlandsDala
nation och med företräde för dem som kommer från kommunerna i Kolbäcksåns dalgång.
Stipendiet utdelas till sökande med berömvärda meriter från högre studier.
Seniorskonventet kan vid behov höra de sökandes handledare. Stipendiet får uppbäras i
högst tre år. Det åligger stipendiat att årligen inkomma med sammanställning av meriter
för att upprätthålla stipendiet, vilket i praktiken innebär att sökande som innehaft
stipendiet tidigare har förtur vid förnyad ansökan (ju senare den sökande haft stipendiet,
desto mer förtur har denne).
Reglemente
§1
Den av prof. Gösta A. Eriksson genom gåvobrev den 29 november 1995 instiftade fonden
förvaltas av nationens styrelse enligt de allmänna bestämmelser som gäller för förvaltning
av nationens fonder.
§2
Fyra femtedelar av fondens årliga avkastning, dock lägst 3 000 kronor, utdelas årligen som
ett forskarstipendium, benämnt ”Gösta A. Erikssons forskarstipendium”. Beloppet
avrundas nedåt till helt tiotal kronor. Återstoden av avkastningen läggs varje år till fonden
för densammas förstärkande.
§3
Stipendiet utdelas varje vårtermin till en forskarstuderande vid Uppsala universitets
samhällsvetenskapliga fakultet, inskriven vid VästmanlandsDala nation och med
företräde för dem, som kommer från kommunerna i Kolbäcksåns dalgång.
§4
Stipendiet utdelas bland sökande med berömvärda meriter från högre studier. Stipendiet
får uppbäras i högst 3 år. Det åligger stipendiat att årligen inkomma med
sammanställning av meriter för att upprätthålla stipendiet.
§5
Stipendiet utlyses enligt bestämmelserna i nationens fondreglemente. Bland de sökande
utser nationens seniorskonvent stipendiaten. Seniorskonventet kan vid behöv höra de
48

sökandes handledare.
§6
Ändring av eller tillägg till reglementet ska göras i enlighet med de bestämmelser som
gäller för nationens reglementariska föreskrifter, samt om möjligt i samråd med donator.
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Biskop C. E. Fahlcrantz premiefond
Instiftat: 1894
Kategori: Nationsförvaltat premium
Urkund: stiftad genom anonyma gåvor
Beslutas av: Juniorer och recentiorer
Utdelas vid: Högtidslandskapet
Längd/period: Årligen
Sammanfattning
Nationsförvaltat. Instiftades genom anonyma gåvor 1893 och 1894. Utdelas årligen till en
junior, som är för terminen vid universitetet närvarande. Premiet må ej mer än två gånger
tilldelas samme landsman, och detta endast, då särskilt trängande omständigheter
föreligga. Utses av juniorer och recentiorer.
Reglemente
§1
”Biskop C. E. Fahlcrantz premiefond” stiftad genom anonyma gåvor den 7 september 1893
och den 30 april 1894, förvaltas av nationens förvaltningsutskott enligt de allmänna
bestämmelser, som gäller för förvaltningen av nationens fonder.
§2
Fyra femtedelar av fondens ränta utdelas årligen som premium, dock så att beloppet
avrundas nedåt till närmaste hela femtal kronor. Återstående ränteavkastning läggs varje
år till fondkapitalet för detsammas förstärkning.
§3
Premiet utdelas utan föregående ansökan vid högtidslandskapet den 30 april genom
sluten omröstning av närvarande juniorer och recentiorer till en junior, som är för
terminen vid universitetet närvarande. Premiet må ej mer än två gånger tilldelas samma
landsman, och detta endast, då särskilt trängande omständigheter föreligger.
§4
Ändring av eller tillägg till detta reglemente görs enligt de bestämmelser, som gäller för
ändring av nationens reglementariska föreskrifter.
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Flygares julgåva
Instiftat: 1875
Kategori: Universitetsförvaltat stipendium
Urkund: UAF (Nr: 91411)
Beslutas av: Rektor
Utdelas vid: Årligen på höstterminen
Längd/period: Innehas maximalt i 3 år
Sammanfattning
Universitetsförvaltat. E Flygares stipendiestiftelse. Till obemedlad studerande
företrädesvis från Norra Bohuslän, särdeles Strömstad, eller av VästmanlandsDala nation.
Utdelas av rektor vid slutet av höstterminen med hela beloppet. Kan högst tre gånger
tilldelas samma person.
Historik
Stiftelsen tillkom genom testamentariskt förordnande den 18 mars 1875 av J. G. Carlén och
Emilie Flygare Carlén, Stockholm. Ursprungligt kapital 10.000 riksdaler. Emile Flygare
Carlén (18071892) var romanförfattare och utkom med ett flertal kända verk som Rosen
på Tistelön, Skjutsgossen, Pål Värning, samt den stora kustromanen Ett köpmanshus i
skärgården. Gift först med A. Flygare, sedan trololvad med J. E. Dalén, som avled före
bröllopet, slutligen gift med skalden J. G. Carlén. Stiftelse tillkom till minne av sonen i
första äktenskapet, fil. dr. Edvard Flygare.
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August Forsbergs belöningsfond – Forsbergs belöning
Instiftat: 1885
Kategori: Nationsförvaltat premium
Urkund: Testamente
Beslutas av: Elektorsnämnd
Utdelas vid: Högtidslandskapet
Längd/period: Vart tredje år
Sammanfattning
Nationsförvaltat. Instiftades genom testamente 1885. Utdelas vart tredje år (2013, 2016
osv). Tilldelas vid universitetet för terminen närvarande landsman, som icke är akademisk
lärare och som minst tre år vistats vid universitetet samt därunder ådagalagt utmärktare
vetenskaplig begåvning. Innehavare av belöningen utses av en elektorsnämnd bestående
av Inspektor, Förste kurator och tio ledamöter, valda vid första lagtima landskapet den
termin, då belöningen utdelas, enligt de bestämmelser, som gälla för utseende av
medlemmar i biblioteksutskottet. Nämnden, som sammanträder på kallelse av Förste
kurator, ska ha utsett innehavare senast den 25 april.
Reglemente
§1
Den av fil. d:r August Forsberg genom testamente av den 2 mars 1885 stiftade fonden
förvaltas av nationens förvaltningsutskott enligt de allmänna bestämmelser, som gäller för
förvaltningen av nationens fonder.
§2
Fyra femtedelar av fondens ränta för tre på varandra följande år utdelas som belöning för
vetenskaplig förtjänst. Beloppet avrundas nedåt till närmaste hela tiotal kronor.
Återstående ränteavkastning läggs årligen till fondkapitalet för detsammas förstärkande.
§3
Belöningen utdelas vid högtidslandskapet den 30 april det år, som kommer näst efter det
sista i treårsperioden, utan föregående ansökan till vid universitetet för terminen
närvarande landsman, som icke är akademisk lärare och som minst tre år vistats vid
universitetet som därunder ådagalagt utmärktare vetenskaplig begåvning. (Utdelades
1956 för åren 195355.)
§4
Innehavare av belöningen utses av en nämnd bestående av Inspektor, Förste kurator och
tio ledamöter, valda vid första lagtima landskapet den termin, då belöningen utdelas,
enligt de bestämmelser, som gäller för utseende av medlemmar i biblioteksutskottet.
Nämnden, som sammanträder på kallelse av Förste kurator, ska ha utsett innehavare
senast den 25 april. Nämndens beslut tillkännages vid utdelandet på högtidslandskapet.
§5
Ändring av eller tillägg till detta reglemente görs enligt de bestämmelser, som gäller för
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ändring av nationens reglementariska föreskrifter.
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Forssbergs premiefond
Instiftat: 1877
Kategori: Nationsförvaltat premium
Urkund: Testamente
Beslutas av: Juniorer och recentiorer
Utdelas vid: Högtidslandskapet
Längd/period: Årligen
Sammanfattning
Nationsförvaltat. Instiftades 1877 genom testamente. Premiet utdelas årligen till en
behövande, för sedlighet och flit känd junior, som är för terminen vid universitetet
närvarande. Premiet må ej mer än två gånger tilldelas samme landsman, och detta endast,
då särskilt trängande omständigheter föreligga. Utses av juniorer och recentiorer.
Reglemente
§1
Den av prosten A. Forssbergs och hans hustru Caroline Forssberg, född Arborelius, genom
testamente av den 30 juli 1877 stiftade premiefonden förvaltas av nationens
förvaltningsutskott enligt de allmänna bestämmelser, som gäller för förvaltningen av
nationens fonder.
§2
Fyra femtedelar av fondens ränta utdelas årligen som premium, dock så att beloppet
avrundas nedåt till närmaste hela femtal kronor. Återstående ränteavkastning läggs varje
år till fondkapitalet för detsammas förstärkande.
§3
Premiet utdelas vid högtidslandskapet den 30 april till en behövande, ”för sedlighet och
flit” känd landsman, som är för terminen vid universitetet närvarande, enligt de
bestämmelser, som gäller för Fahlcrantz premium.
§4
Ändring av eller tillägg till detta reglemente görs enligt de bestämmelser, som gäller för
ändring av nationens reglementariska föreskrifter.
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Georg Forssners premiefond
Instiftat: 1945
Kategori: Nationsförvaltat premium
Urkund:
Beslutas av: Seniorskonventet
Utdelas vid: Högtidslandskapet
Längd/period: Årligen
Sammanfattning
Nationsförvaltat. Instiftades 1945 och tilldelas årligen någon nationen tillhörig och vid
universitet närvarande studerande. Utses av seniorskonventet.
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Förste kurators vårbalspremium
Instiftat:
Kategori: Nationsförvaltat premium
Urkund: Anonym givare
Beslutas av: Förste kurator
Utdelas vid: Vårterminens andra lagtima landskap
Längd/period: Årligen
Sammanfattning
Nationsförvaltat premium som utgörs av två vårbalsbiljetter. Premiet möjliggörs av en
årlig donation från en anonym givare. Förste kurator beslutar om mottagare 0ch kan vid
behov rådfråga ämbetsmän om en lämplig kandidat. Premiet utdelas på vårterminens
andra lagtima landskap.
Reglemente
§1
Som en uppmuntran och som ett tecken på nationens uppskattning tilldelas årligen en
förtjänt landsman eller landsmaninna två biljetter till nationens vårbal.
§2
Premiemottagare ska sökas bland dem som under det gångna året genom själviskt och
uppoffrande arbete för nationens bästa har utmärkt sig.
§3
Landsman eller landsmaninna som uppbär ämbete eller befattning och som för detta
åtnjuter arvode eller KKleg eller motsvarande, kan endast vid synnerliga skäl komma i
åtanke.
§4
Förste kurator har årligen att utse premiemottagare efter hörande av nationens
ämbetsmän och befattningshavare. Förste kurator ska rådfråga seniorerna i det fall två
eller fler likvärdiga kandidater gives.
§5
Landsman eller landsmaninna kan endast mottaga premiet en gång.
§6
Förste kurator utdelar från podiet premiet vid vårterminens andra lagtima landskap.
§7
Donatorns identitet får inte röjas.
§8
Detta reglemente kan inte ändras.
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Henrik Gahns stipendiestiftelse
Instiftat: 1940
Kategori: Universitetsförvaltat stipendium
Urkund: UAF (Nr: 91420)
Beslutas av: Rektor
Utdelas vid:
Längd/period: Innehas maximalt i 4 år
Sammanfattning
Universitetsförvaltat. Tilldelas behövande manlig studerande av VästmanlandsDala
nation med företräde för släkting oavsett nationstillhörighet. Stiftelsen tillkom genom
testamentariskt förordnande den 27 februari 1932 av doktor Henrik Gahn, Stockholm.
Ursprungligt kapital 20.000 kronor. Donationen mottogs till förvaltning år 1940.
Stipendium utdelas av rektor efter förslag från nationens inspektor och får uppbäras i fyra
år.
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Frans Godenii minne
Instiftat: 1981
Kategori: Nationsförvaltat premium
Urkund: AU 80/81 § 114
Beslutas av: Seniorskonventet
Utdelas vid: Högtidslandskapet
Längd/period: Vart tredje år
Sammanfattning
Nationsförvaltat. Instiftades av herr G.A. Wollin 1981. Premiet utdelas vart tredje år (2014,
2017). Tilldelas en landsman som är för terminen vid universitetet närvarande, med
företräde för juridikstuderande, vilken visat intresse för Tysklands och Italiens kultur och
natur. Utses av seniorskonventet.
Reglemente
Fastställt av landskap den 19 september 1983.
§1
Fonden Frans Godenii minne, instiftad av herr G A Wollin den 21 mars 1981, förvaltas av
nationens styrelse enligt de allmänna bestämmelser som gäller för förvaltningen av
nationens fonder.
§2
Fyra femtedelar av fondens ränta för tre på varandra följande år utdelas som ett premium.
Beloppet avrundas nedåt till närmaste hela tiotal kronor. Återstående ränteavkastning
läggs årligen till fondkapitalet för detsammas förstärkande.
§3
Nationens seniorskonvent utser till premiemottagare landsman som är för terminen vid
universitetet närvarande, med företräde för juridiksuderande, vilken visat intresse för
Tysklands och Italiens kultur och natur.
§4
Premiet utdelas vid högtidslandskapet den 30 april vart tredje år.
§5
Ändring av eller tillägg till detta reglemente görs i enlighet med de bestämmelser som
gäller för ändring av nationens reglementen.
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E. Grenanders stipendiestiftelse
Instiftat: 1948
Kategori: Universitetsförvaltat stipendium
Urkund: UAF (Nr: 91429)
Beslutas av: Rektor
Utdelas vid:
Längd/period: Innehas maximalt i 3 år
Sammanfattning
Grenanders stipendium tilldelas begåvad teologi eller juridikstuderande av Östgöta eller
VästmanlandsDala nation. Stipendium utdelas av rektor och får innehas i tre år. Stiftelsen
tillkom genom testamentariskt förordnande den 20 oktober 1939 av Elsa Liljeblad född
Björnström, Stockholm. Ursprungligt kapital 10.000 kronor. Universitetet mottog
donationen 1948.
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Hjalmar Grönblads premiefond
Instiftat: 1940
Kategori: Nationsförvaltat premium
Urkund:
Beslutas av: Seniorskonventet
Utdelas vid: Högtidslandskapet
Längd/period: Årligen
Sammanfattning
Nationsförvaltat. Instiftades genom testamente 1940. Utdelas årligen. Seniorskonventet
bestämmer, med iakttagande av att premium ej må överstiga 500 kronor, vid varje
utdelningstillfälle premiernas antal och storlek. Premium tilldelas förtjänt juris studerande
av VästmanlandsDala nation. Utses av seniorskonventet.
Reglemente
Fastställt av seniorskonventet 24/4 1941.
§1
Den av ombudsmannen i Stora Kopparbergs Bergslags Aktiebolag, vice häradshövdingen
Hjalmar Grönblad den 23 oktober 1940 VästmanlandsDala nation testamenterade fonden
förvaltas under namn av Hjalmar Grönblads premiefond av nationens förvaltningsutskott
enligt de allmänna bestämmelser, som gäller för förvaltningen av nationens fonder.
§2
Fyra femtedelar av fondens ränta utdelas årligen som ett eller flera premier, dock att
premiebelopp avrundas nedåt till närmaste hela tiotal kronor. Återstående
ränteavkastning läggs varje år till kapitalet. Seniorskonventet bestämmer, med
iakttagande av att premium inte kan överstiga 500 kr, vid varje utdelningstillfälle
premiernas antal och storlek.
Beslutar konventet något år, att ett eller flera av premierna inte ska utdelas, kan konventet
bestämma, huruvida sålunda innehållen ränteavkastning ska läggas till fondkapitalet eller
reserveras för utdelning ett följande år.
§3
Konventet utser till innehavare av premium förtjänt juris studerande av Västmanlands
Dala nation. Till ledning för konventet kan juris studerande före dag, som av Förste
kurator senast 1 april kungörs genom anslag, till denne inge sådana handlingar, som
lämnar upplysningar om studieresultat och ekonomiska förhållanden.
§4
Premium utdelas vid högtidslandskapet den 30 april.
§5
Ändring av eller tillägg till detta reglemente görs enligt de bestämmelser, vilka gäller för
ändring av nationens reglementariska föreskrifter.
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A. Grönwalls stipendiestiftelse
Instiftat: 1752
Kategori: Universitetsförvaltat stipendium
Urkund: UAF (Nr: 91431)
Beslutas av: Inspektor
Utdelas vid:
Längd/period: Innehas maximalt i 4 år
Sammanfattning
Universitetsförvaltat. Grönwalls stipendium tilldelas begåvad, behövande studerande av
VästmanlandsDala nation med företräde för släkting. Ett större stipendium till
studerande född i Dalarna eller som har sin bostad där; ett mindre stipendium till
studerande född i Västmanland eller som har sin bostad där. Rektor uppför tre av de
sökande på förslag, varefter nationens inspektor utser stipendiat. Får uppbäras i fyra år.
Historik
Stiftelsen tillkom genom testamentariskt förordnande den 7 januari 1752 av lagmannen
Andreas Grönwall, Upsala. Ursprungligt kapital 40.000 daler kopparmynt. Andreas
Grönwall (16711758) studerade i Uppsala, blev 1712 akademisekreterare och utnämndes
1719 till ethic. et polit. professor. 1748 erhöll han lagmanstitel.
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Hallanders premium
Instiftat: 1859
Kategori: Universitetsförvaltat premium
Urkund: UAF (Nr: 91439)
Beslutas av: Seniorer och hedersledamöter
Utdelas vid: Högtidslandskapet
Längd/period: Årligen
Sammanfattning
Universitetsförvaltat. Till flitig, begåvad studerande av VästmanlandsDala nation.
Utdelas vid valborgsmässoaftonens högtidslandskap av nationens närvarande
hedersledamöter och seniorer. Stiftelsen tillkom genom gåvobrev av komministern vid S:t
Klara församling i Stockholm E Hallander, undertecknat i Stockholm i december 1859.
Ursprungligt kapital 1.500 riksdaler riksmynt.
Komminister E. Hallanders gåvobrev
”Till inspector för Westmanlands och Dala nation öfverlemnas härmedelst 1500 Riksdaler
Riksmynt, såsom gåfvofond till Westmanlands och Dala nation, att, med Kongl.
Akademiens i Upsala tillåtelse, i dess räntekammare insättas och af densamma på
fördelaktigaste sätt förräntas och förvaltas. Min önskar är, att den därå belöpande årliga
räntan måtte årligen Valborgsmessoaftonen såsom Præmium tilldelas någon af
Westmanlands och Dala nations medlemmar, som genom flit och sedlighet gifver ett godt
hopp om sig, är vid Akademien närvarande samt i behof af understöd. Till detta præmium
sker utnämningen af nationens Herr Inspector på det sätt, som honom bäst synes. Dock
vill jag härvid göra det tillägg, att, om descendenter af min aflidne äldre Broder,
Capitainen Carl Wilhelm Hallander, eller barn af mina ungdomsvänner, i främsta rummet
söner af Prostarne Bror Knut Bellander och Johan Carl Wulff, i andra rummet söner af de i
Upsala åren 1830 och 1833 till Phil. Magistrar promoverade Landsmän gifva godt hopp
om sig vid Läroverket, de, oansedt andras större behof, må vid utnämningen företrädesvis
komma i åtanka. Den, som en gång innehaft detta Præmium, kan endast af särdeles
bevekande skäl därtill ännu en gång komma i fråga.
Stockholm December 1859.
E. Hallander
Comminister i S:a Clara.”
(Sig.)
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Lisbeth Holmgrens stipendiefond (född Carlsson)
Instiftat: 2006
Kategori: Nationsförvaltat stipendium
Urkund:
Beslutas av: Särskild kommitté
Utdelas vid: Högtidslandskapet
Längd/period: Årligen
Sammanfattning
Lisbeth Holmgrens (född Carlsson) minnesfond instiftades den 28 december 2006 och
stipendiet utdelades första gången under höstbalen 2007. Lisbeth Holmgren blev närmare
70 år. Donatorer är efterlevande maken Björn samt barnen Anders, Olle, Sven och Britta
Holmgren. Donatorerna och deras släktingar äger rätt att göra tilläggsdonationer.
Reglemente
Förslag till reglemente finns, men är ej fastställt (2013).
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Walter Hovstadius premiefond
Instiftat: 1958
Kategori: Nationsförvaltat premium
Urkund: Handlingar i VDalas arkiv från 1958
Beslutas av: Seniorskonventet
Utdelas vid: Högtidslandskapet
Längd/period: Årligen
Sammanfattning
Nationsförvaltat. Fonden, som instiftades 1958, utdelas årligen som ett eller två premier
till förtjänta personer inom sådana särskilda sammanslutningar som upptagits såsom
erkända inom nationen. Sammanslutningarna lämnar förslag till premiemottagare till
seniorskonventet. Utses av seniorskonventet.
Reglemente
Fastslaget av landskapet 9 december 1985.
§1
Den av W Hovstadius år 1958 instiftade fonden förvaltas av nationens styrelse enligt de
allmänna bestämmelser som gäller för förvaltning av nationens fonder.
§2
Fyra femtedelar av fondens årliga avkastning, beloppet dock avrundat nedåt till hela tiotal
kronor, utdelas utan föregående ansökan vid högtidslandskapet den 30 april som ett eller
två premier till förtjänta personer inom sådana särskilda sammanslutningar som upptagits
såsom erkända inom nationen. Återstoden av ränteavkastningen läggs varje år till
fondkapitalet för dettas förstärkande.
§3
Sammanslutningarna lämnar till seniorskonventet förslag till premiemottagare.
Seniorskonventet utser premiemottagare och bestämmer vid varje utdelningstillfälle
premiernas antal och storlek.
§4
Ändring eller tillägg till detta reglemente görs enligt de bestämmelser som gäller för
ändring av nationens reglementariska föreskrifter.
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Henrik Hydmans stipendiefond
Instiftat: 1973
Kategori: Nationsförvaltat stipendium
Urkund:
Beslutas av: Seniorskonventet
Utdelas vid:
Längd/period: Udda år, engångsbelopp
Sammanfattning
Nationsförvaltat. Instiftades 1973 genom testamente av Olga Sofia Hydman, till minne av
Henrik Hydman. Utdelas vartannat år (1991). Stipendiet tilldelas för terminen närvarande
studerande av VästmanlandsDala nation. Utdelas som engångsbelopp.
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Harald Johanssons fiol
Instiftat: 1968
Kategori: Föremål
Urkund:
Beslutas av: Förste kurator
Utdelas vid:
Längd/period: Innehas maximalt i 3 år
Reglemente
§1
Den fiol, som statsgeologen fil. dr. Harald Elias Johansson (f. 1880, inskriven vid
Stockholms högskola vt 1895 och i nationen 1897, död 1931) erhöll som vängåva på sin 50
årsdag, överlämnades vårterminen 1968 som gåva till nationen av dess dåvarande
inspektor, systerson till Harald Johansson.
§2
Instrumentet utlånas åt musikintresserad och i fiolspelning något förfaren landsman.
§3
Sedan fiolen i vedertagen ordning kungjorts till ansökan ledig, inlämnas låneansökan till
Förste kurator, som i samråd med nationens kapellmästare utser innehavare. Denne ska
skriftligen kvittera mottagandet av instrumentet.
§4
Tillsättandet av innehavare sker för ett läsår respektive kalenderår i sänder. Instrumentet
må ej av samma innehavare disponeras mer än tre på varandra följande år, såvida ej
särskilda skäl föreligger.
§5
Fiolspelande och i nationen inskrivninga efterkommande till Harald Johanssons syskon
har företräde framför övriga sökande. I fiolspelning kunnig efterkommande till donator
ska, även att tillhöra nationen, äga att med företräde låna fiolen för tre år i sänder med
oinskränkt möjlighet till förlängning.
§6
Innehavaren ansvarar för att instrumentet väl vårdas och i oskadat skick återlämnas.
Genom slarv uppkomna skador repareras på innehavarens bekostnad. Vid skada genom
eldsvåda eller annan force majeure upphör dock ansvarigheten.
§7
Kommer till Förste kurators kännedom att instrumentet vanvårdas eller ej används, ska
det avhändas innehavaren.
§8
Innehavaren bör där så finnes lämpligt ställa sin förmåga i nationens och dess kapells
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tjänst.
§9
Därest nationen förlorar sin status som stadgemässigt erkänd sammanslutning inom
universitetets ram, ska instrumentet återgå till donator eller dennes efterkommande.
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Sigrid Johanssons stipendiefond
Instiftat: 1980
Kategori: Nationsförvaltat stipendium
Urkund: Se bl. a. pressmeddelande 19800916
Beslutas av: Seniorskonventet
Utdelas vid:
Längd/period: Innehas maximalt i 6 terminer
Sammanfattning
Nationsförvaltat. Instiftades 1980. Utdelas årligen som tre stipendier. Stipendiat utses
bland studerande vid Uppsala universitet eller annan högskola, inskrivna vid
VästmanlandsDala nation och företrädesvis bland dem som kommer från mindre
bemedlade familjer och som själva har besvärliga ekonomiska förhållanden. Studerande
måste ådagalägga studieintresse och studieresultat under minst två terminer för att
tilldelas och fortsättningsvis uppbära stipendium. Stipendiet innehas högst sex terminer
såvida ej synnerliga skäl för förlängning föreligger.
Reglemente
Fastslaget av landskapet 9 december 1985.
§1
Den av Sigrid Johansson genom gåvobrev den 5 september 1980 stiftade fonden förvaltas
av nationens styrelse enligt de allmänna bestämmelser som gäller för förvaltning av
nationens fonder.
§2
Fyra femtedelar av fondens ränta utdelas årligen som tre stipendier, benämnda Sigrid
Johanssons stipendium, beloppet dock avrundat nedåt till helt tiotal kronor för varje
stipendium. Återstoden av ränteavkastningen läggs varje år till fondkapitalet för dettas
förstärkande.
§3
Stipendiat utses bland studerande vid Uppsala universitet eller annan högskola, inskrivna
vid VästmanlandsDala nation och företrädesvis bland dem som kommer från mindre
bemedlade familjer och som själva har besvärliga ekonomiska förhållanden.
§4
Studerande måste ådagalägga studieintresse och studieresultat under minst två terminer
för att tilldelas och fortsättningsvis uppbära stipendium. Stipendiet innehas högst sex
terminer såvida ej synnerliga skäl för förlängning föreligger.
§5
Stipendierna utlyses enligt bestämmelserna i nationens fondreglemente. Nationens
seniorskonvent utser stipendiater bland sökande eller annan.
§6
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Ändring eller tillägg till detta reglemente görs enligt de bestämmelser som gäller för
ändring av nationens reglementariska föreskrifter.
Historik
Pressmeddelande 19800916
Donation från fru Sigrid Johansson den 5 september 1980 på 200 000 kr att förvaltas som
en fond. Stipendier ur denna fond ska tilldelas studerande av VDala nation vilka befinner
sig i synnerligen ekonomiska svårigheter. Fru Johansson vill på detta sätt ge fattiga
studenter den studiemöjlighet hon själv aldrig fick.
Detta medelade 1Q Henrik Hallberg vid nationens första lagtima landskap. Sigrid
Johansson är född i Östergötland 1889. Hon växte upp under mycket knappa
omständigheter och hade själv aldrig några möjligheter att studera.
Fru Johansson har genom donationen visat en medmänsklighet som även går igen i
hennes dagliga gärning, bl a kan nämnas att hon fortfarande vid 91 års ålder är aktiv inom
Röda korset, avslutade 1Q.
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M. Juhlins stipendiestiftelse
Instiftat: 1859
Kategori: Universitetsförvaltat stipendium
Urkund: UAF (Nr: 91476)
Beslutas av: Rektor
Utdelas vid:
Längd/period: Innehas maximalt i 4 år
Sammanfattning
Universitetsförvaltat. Tilldelas medellös, flitig studerande av VästmanlandsDala nation.
Nationens seniorskonvent uppför genom röstning två av de sökande på förslag, varefter
stipendiat utses av rektorsämbetet. När släkting söker ska han/hon äga företräde vid
samma antal röster som annan sökande. Får uppbäras i högst fyra år. Stiftelsen tillkom
genom testamentariskt förordnande den 14 mars 1859 av kaptenen Mathias Juhlin,
Ängelholm. Ursprungligt kapital 2.500 riksdaler specie.
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Hans Järtas stipendiefond
Instiftat: 1876
Kategori: Universitetsförvaltat stipendium
Urkund: UAF (Nr: 91482)
Beslutas av: Inspektor
Utdelas vid:
Längd/period: Innehas maximalt i 3 år, med möjlighet till 1 års förlängning
Sammanfattning
Universitetsförvaltat. Tilldelas flitig, behövande studerande av VästmanlandsDala nation.
Nationens seniorskonvent uppför tre av de sökande på graderat förslag, varefter
nationens inspektor utser stipendiat. Får uppbäras i tre år med ett års eventuell
prolongation. Stiftelsen tillkom genom testamentariskt förordnande den 3 juli 1876 av
hovrättsrådet Fredrik Järta, Alingsås. Ursprungligt kapital 10.000 kronor.
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Albert Koersners stipendiefond
Instiftat: 1926
Kategori: Nationsförvaltat stipendium
Urkund:
Beslutas av: Seniorskonventet
Utdelas vid:
Längd/period: Innehas maximalt i 3 år
Sammanfattning
Nationsförvaltat. Instiftades genom testamente 1926. Tilldelas årligen en för terminen vid
universitetet närvarande studerande av VästmanlandsDala nation med företräde för den,
som bedriver juridiska studier. Samme stipendiat uppbär stipendium under tre på
varandra följande år, såvida han under denna tid är vid universitetet närvarande och i
nationen inskriven.
Reglemente
§1
Den av justitierådet Albert Koersner genom testamente av den 30 juli 1926 stiftade
stipendiefonden förvaltas av nationens förvaltningsutskott enligt de allmänna
bestämmelser, som gäller för förvaltningen av nationens fonder.
§2
Nio tiondelar av fondens ränta utdelas årligen som ett stipendium, benämnt ”Albert
Koersners stipendium”, beloppet dock avrundat nedåt till närmaste hela tiotal kronor.
Återstoden av ränteavkastningen läggs varje år till fondkapitalet för dettas förstärkande.
§3
Stipendium tilldelas en för terminen vid universitetet närvarande studerande av
VästmanlandsDala nation med företräde för den, som bedriver juridiska studier.
§4
Samma stipendiat uppbär stipendium under tre på varandra följande år, såvida han under
denna tid är vid universitetet närvarande och i nationen inskriven.
§5
Vid inträffad ledighet kungör Förste kurator stipendiet ledigt att inom fjorton dagar sökas
hos nationens seniorskonvent. Ansökningshandlingarna ställs till konventet och inges till
Förste kurator.
§6
Innehavare av stipendium utses bland kompetenta sökande av seniorskonventet senast
fjortonde dagen efter ansökningstidens utgång. Stipendiet väljs med enkel majoritet. Vid
lika röstetal skiljer lotten.
§7
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Ändring av eller tillägg till detta reglemente görs enligt de bestämmelser, som gäller för
ändring av nationens reglementariska föreskrifter.
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M. Kronbergs stipendiestiftelse
Instiftat: 1888
Kategori: Universitetsförvaltat stipendium
Urkund: UAF (Nr: 91496)
Beslutas av: Rektor
Utdelas vid:
Längd/period: Innehas maximalt i 3 år
Sammanfattning
Universitetsförvaltat. Till behövande, flitig studerande av VästmanlandsDala nation med
företräde för släkting eller sökande som tillhör Falu kommun. Stipendium utdelas av
rektor efter förslag av nationens stipendienämnd och får innehas i tre år. Stiftelsen tillkom
genom testamentariskt förordnande den 14 maj 1888 av Maria Kronberg, Falun, änka efter
handlanden Johan Henrik Kronberg. Ursprungligt kapital 10.000 kronor.
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Anders Larsson Fribergs premiefond
Instiftat: 1918
Kategori: Nationsförvaltat premium
Urkund:
Beslutas av: Seniorer och juniorer
Utdelas vid: Högtidslandskapet
Längd/period: årligen (udda år VDala)
Sammanfattning
Instiftades 1918 av vänner, sångarbröder, kamrater och lärjungar till den avlidne Anders
Larsson Friberg. Utdelas årligen till en eller flera humanistiska studerande landsmän.
Utses av seniorer och juniorer.
Reglemente
§1
Anders Larsson Fribergs premiefond, stiftad genom insamling bland den år 1918 avlidna
filosofie kandidaten Anders Larsson Fribergs i Uppsala ”vänner, sångarbröder, kamrater
och lärjungar”, förvaltas av VästmanlandsDala nation i Uppsala enligt de allmänna
bestämmelser, som gäller för förvaltningen av nationens fonder.
§2
Nio tiondelar av räntan utdelas årligen såsom premium, dock så att beloppet avrundas till
närmast understigande hela tiotal kronor; det överstigande räntebeloppet läggs varje år till
kapitalet.
§3
Premiet utdelas vart annat år inom VästmanlandsDala nation till en eller flera
humanistiska studerande, vart annat år inom Uppsala enskilda läroverk och
privatgymnasium till en eller flera lärjungar med fallenhet för humanistiska studier; i båda
fallen bör företräde tillerkännas den, som vinnlägger sig om de klassiska språken.
§4
Inom VästmanlandsDala nation sker utdelande vid högtidslandskapet den 30 april,
varvid premietagare utses genom omröstning per capita bland nationens seniorer och
juniorer.
§5
Inom Uppsala enskilda läroverk och privatgymnasium utses stipendiaten eller
stipendiaterna genom omröstning bland de lärare, som undervisar i läroverkets
gymnasium. Vid lika röstetal äger rektor utslagsröst. Utdelningen sker på avslutningen
vid vårterminens slut.
§6
Premiet, som i enlighet med insamlingsuppropets bestämmelser utgått till Larsson
Fribergs moder under hennes livstid, kommer, sedan hon numera avlidit att för första
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gången utdelas inom VästmanlandsDala nation på Valborgsmässoaftonens
högtidslandskap år 1926. Premiebeloppet ska det år, det tillfaller Uppsala enskilda
läroverk och privatgymnasium, senast den 15 maj av VästmanlandsDala nations
Skattmästare till läroverkets rektor överlämnas.
§7
Ändringar och tillägg till detta reglemente sker, i de delar, som berör båda institutionerna,
renom samstämmiga beslut av nationen och läroverkets kollegium.
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Alfred och Signe Larssons stipendiefond
Instiftat: 1929
Kategori: Nationsförvaltat stipendium
Urkund:
Beslutas av: Seniorskonventet
Utdelas vid:
Längd/period: Innehas maximalt i 6 terminer
Sammanfattning
Nationsförvaltat. Instiftades genom testamente 1914. Årlig utdelning i form av en eller
flera stipendier á 100 kr. Antalet stipendier bestäms av nationens styrelse. Stipendium
tilldelas landsman som är för terminen vid universitetet närvarande och som genom flit,
gott uppförande och framgång i sina studier gjort sig därav förtjänt. Samme stipendiat
uppbär stipendium högst under sex på varandra följande terminer.
Donationsbestämmelser
Avkastningen utgår enligt reglemente, vilket nationens Inspektor och kuratorer, äger
fastställa såsom stipendier åt nationsmedlemmar, ”som genom flit, godt uppförande och
framgång i sina studier gjort sig däraf förtjänta”. Donator Signe Larssons moder, änkefru
Sofia Nordgren, äger under sin livstid uppbära hälften av fondens årliga avkastning.
Reglemente
Fastställt av Inspektor och kuratorer, Uppsala den 27 maj 1929.
§1
Den av rådmannen Alfred Larsson och hans hustru Signe Larsson genom testamente av
den 27 januari 1914 stiftade stipendiefonden förvaltas av nationens förvaltningsutskott
enligt de allmänna bestämmelser, som gäller för förvaltningen av nationens fonder.
§2
Så länge legat utgår av fondens avkastning, utdelas årligen ett stipendium på 100 kronor,
därefter två eller flera stipendier, samtliga på 100 kronor, enligt donatorernas uttalade
önskan. Antalet stipendier bestäms av nationens förvaltningsutskott med iakttagande av,
att av den årliga ränteavkastningen minst en femtedel innehålls till fondkapitalets
förstärkande.
§3
Stipendium tilldelas landsman, som är för terminen vid universitetet närvarande och som
genom flit, gott uppförande och framgång i sina studier gjort sig därav förtjänt.
§4
Samma stipendiat uppbär stipendium högst under sex på varandra följande terminer.
§5
Vid inträffad ledighet kungör Förste kurator stipendiet ledigt att inom fjorton dagar sökas
hos nationens seniorskonvent. Ansökningshandlingarna ställs till konventet och inges till
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Förste kurator.
§6
Innehavare av stipendium utses bland kompetenta sökande av seniorskonventet senast
fjorton dagar efter ansökningstidens utgång. Stipendiat väljs med enkel majoritet. Vid lika
röstetal skiljer lotten.
§7
Om ändring av eller tillägg till detta reglemente beslutar nationens Inspektor och
kuratorer.
Förestående reglemente är av oss denna dag fastställt.
Uppsala den 27 maj 1929
Östen Bergstrand
Inspektor
Sven Wetterdal
Förste kurator
Hilmer Sundberg
Andre kurator
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Leksands kommuns
Instiftat: 1979
Kategori: Universitetsförvaltat stipendium, forskarstipendium
Urkund: UAF (Nr: 91510)
Beslutas av: Rektor
Utdelas vid:
Längd/period: Vartannat år
Sammanfattning
Universitetsförvaltat. För vetenskapliga undersökningar av naturförhållandena i Dalarna
främst inom geologi inklusive paleontologi och hydrogeologi. Stipendier utdelas
vartannat år av rektor efter förslag av en särskild nämnd till filosofie doktor eller
studerande tillhörande VästmanlandsDala nation eller till den som kan styrka sitt
ursprung från Dalarna. Stiftelsen tillkom genom anslag till en stipendiefond från Leksands
kommun enligt kommunstyrelsens beslut 19 november 1979. Ursprungligt kapital 35.000
kronor. Beslutet var en erkänsla för den medverkan professor emeritus Per Thorslund
lämnat kommunen vid lokaliseringen av en vattentäkt.
Reglemente
”Leksands kommun, sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 65, 1980.02.04
Kommunstyrelsen, 594, 1980.02.18
Stipendiefond
Kommunstyrelsen har 1979.11.10, § 582, som en erkänsla för den medverkan professor
emeritus Per Thorslund lämnat kommunen vid lokalisering av en vattentäkt, beslutat
anslå 35.000 kronor till en stipendiefond vid Uppsala universitet samt om regler för
fonden. Professor Thorslund har därefter i skrivelse till kommunen föreslagit viss
justering i sammansättningen av den nämnd som har att avge förslag om utdelning av
stipendium ur fondens avkastning.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att med ändring av sitt beslut
1979.11.10, § 582, antaga följande regler för Leksands kommuns stipendiefond.
Av fondens avkastning skall ett stipendium utdelas till studerande inskriven vid
VästmanlandDala nation eller som kan styrka sitt ursprung från Dalarna och som vid
Uppsala universitet ägnar sig främst åt vetenskapliga undersökningar av
naturförhållandena i Dalarna främst inom geologi inklusive paleontologi och
hydrogeologi.
Sedan kapitalet vuxit till 40.000 kronor och sedan 20 % av den årliga avkastningen lagts till
kapitalet, skall ett stipendium ledigförklaras och utdelas på vårterminen vartannat år till
den sökande som konsistoriet utser efter förslag av en särskild nämnd bestående av
inspektor eller proinspektor vid VästmanlandDala nation, en ledamot av biologisk
geografiska sektionsnämnden och en av sektionsnämnden utsedd professor i geologiskt
ämne vid universitetet. Den sistnämnde ledamoten är sammankallande och skall, så länge
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han det önskar, vara professorn Bengt Collini.
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets tillstyrkan.
Leksands kommun, sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 5308, 1985.08.19
Kommunstyrelsen, § 273, 1985.09.02
Kommunfullmäktige, § 73, 1985.09.18
Förslag till komplettering av bestämmelserna för Leksands kommuns stipendiefond
I skrivelse från Uppsala universitet 1985.06.14:
”Erfarenheterna från två utdelningstillfällen visar att gällande bestämmelser måste
kompletteras, om donators intentioner skall kunna förverkligas.
Kretsen av studerande som helt uppfyller de stipulerade, mycket specifika villkoren är
starkt begränsad och synes inte komma att vidgas.
Redan nu kan brist på behöriga sökande förutses. Jag får därför föreslå en komplettering
av bestämmelserna för stipendiefonden, med följande innebörd:
Saknas behörig sökande/studerande får stipendiet även utdelas till sökande som avlagt
doktorsexamen och i övrigt uppfyller villkoren. Innehavare av stadigvarande tjänst kan ej
tilldelas stipendiet.”
Som bilaga till ärendet bifogas kommunstyrelsens beslut i ärendet 1980.02.18.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen:
Kommunfullmäktige beslutar
att fastställa föreslagen ändring av bestämmelserna för Leksands kommuns stipendiefond.
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige:
Enligt arbetsutskottet.
Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla kommunstyrelsens förslag.”
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Gustaf Lindbergs minnesfond
Instiftat: 1938
Kategori: Nationsförvaltat premium
Urkund:
Beslutas av: Seniorskonventet
Utdelas vid:
Längd/period: Udda år (2013, 2015)
Sammanfattning
Nationsförvaltat. Instiftades 1938 till minne av bortgångne G. Lindberg. Utdelas vartannat
år. Premiet utdelas till en teologie studerande, som är för terminen vid universitetet
närvarande och som ådagalagt särdeles god flit och ett hedrande uppförande. Utses av
seniorskonventet.
Reglemente
Fastställt på landskap den 5 maj 1939.
§1
”Gustafs Lindbergs minnesfond”, stiftad genom bidrag från vänner och lärjungar vid
doceneten Gustaf Lindbergs bortgång den 5 juli 1938, förvaltas av nationens
förvaltningsutskott enligt de allmänna bestämmelser, som gäller för förvaltningen av
nationens fonder. Utdelning ur fonden får äga rum, först då dess kapital vuxit till minst
1 500 kr.
§2
Sedan fonden nått denna storlek, utdelas fyra femtedelar av fondens ränta för två på
varandra följande år som premium. Premiebeloppet avrundas nedåt till närmaste hela
femtal kronor. Återstående ränteavkastning läggs till fondkapitalet för detsammas
förstärkande.
§3
Premiet utdelas av nationens seniorskonvent utan föregående ansökan vid
högtidslandskapet den 30 april det år, som kommer näst efter det andra i tvåårsperioden,
till en teologie studerande, som är för terminen vid universitet et närvarande och som
ådagalagt särdeles god flit och ett hedrande uppförande.
§4
Ändring av eller tillägg till detta reglemente görs enligt de bestämmelser, som gäller för
ändring av nationens reglementariska föreskrifter.
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Uno Lindgrens stipendiestiftelse
Instiftat: 1953
Kategori: Universitetsförvaltat stipendium
Urkund: UAF (Nr: 91524)
Beslutas av: Medicinska fakulteten
Utdelas vid:
Längd/period: Innehas maximalt i 3 år
Sammanfattning
Universitetsförvaltat. Till behövande medicine studerande av VästmanlandsDala nation.
Stipendium utdelas av medicinska fakulteten och får innehas i tre år. Stiftelsen tillkom
genom testamentariskt förordnande den 16 juni 1944 av Anna Lindgren, Stockholm.
Ursprungligt kapital 7.000 kronor. Universitetet mottog donationen till förvaltning 1953
under namnet "Lasarettsöverläkaren Uno Lindgrens och hans moder fru Anna Lindgrens
stipendium".
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Lindhs stipendiestiftelse VDala nation
Instiftat: 1856
Kategori: Universitetsförvaltat stipendium
Urkund: UAF (Nr: 91529)
Beslutas av: Inspektor
Utdelas vid:
Längd/period: Innehas maximalt i 3 år
Sammanfattning
Lindhska för VästmanlandsDala nation tilldelas flitig, behövande ofrälse studerande av
VästmanlandsDala nation, född i Dalarna, som inte avlagt kandidat eller prästexamen.
Nationens inspektor utdelar stipendium som får innehas i tre år. Stiftelsen tillkom den 22
maj 1856 efter bidrag från "en i Södra Sverige boende person, som önskar vara okänd".
Ursprungligt kapital 2.000 riksdaler banco. "Räntan skall användas till ett stipendium för
studerande af Dala Nation (endast infödingar från Dalarne är det ämnat till, inga
Vestmanlänningar)"
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Erik Lindströms premiefond
Instiftat: 1932
Kategori: Nationsförvaltat premium
Urkund:
Beslutas av: Seniorer och hedersledamöter
Utdelas vid: Höstterminens tredje lagtima landskap
Längd/period: Årligen
Sammanfattning
Fonden för premiet “En äldre landsmans julgåva”. Instiftades av en äldre landsman 1931.
Premiet utdelas årligen vid höstterminens sista lagtima landskap till behövande yngling,
som är medlem av VästmanlandsDala nation i Uppsala och ger hopp om sig genom flit i
studier eller väl använda snillegåvor i förening med ett hedrande uppförande. Utses av
seniorer och hedersledamöter.
Reglemente
Fastställt av landskap den 14 april 1932.
§1
Den av en äldre landsman genom gåvobrev av den 11 och 13 november 1931 stiftade
fonden för premiet ”en äldre landsmans julgåva” förvaltas av nationens
förvaltningsutskott enligt de allmänna bestämmelser, som gäller för förvaltningen av
nationens fonder.
§2
Fyra femtedelar av fondens ränta utdelas årligen som premium, dock så att beloppet
avrundas nedåt till närmaste hela tiotal kronor. Återstående ränteavkastning läggs varje år
till fondkapitalet för detsammas förstärkande.
§3
Premiet utdelas utan föregående ansökan vid varje hösttermins sista lagtima landskap
samt i övrigt enligt de bestämmelser och efter de grunder, som gäller för utdelandet av
Wallins premium.
§4
Ändring av eller tillägg till detta reglemente görs enligt de bestämmelser, som gäller för
ändring av nationens reglementariska föreskrifter.
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Albin Lindwalls studiefond
Instiftat: 1949
Kategori: Nationsförvaltat stipendium
Urkund:
Beslutas av: Seniorskonventet
Utdelas vid:
Längd/period: Innehas maximalt i 3 år
Sammanfattning
Instiftades av färgaren Lindwall 1949. Utdelas årligen som ett stipendium. Tilldelas vid
universitetet för terminen närvarande, behövande landsman, som genom flit, hedrande
vandel och ådagalagd framgång i sina studier gjort sig därav förtjänt. Samme stipendiat
uppbär stipendiet under tre på varandra följande år, såvida han under denna tid är vid
universitetet närvarande och i nationen inskriven. Förlängt innehav av detta stipendium
må på ansökan, ingiven före den ordinarie stipendietidens utgång, medgivas för ett år i
sänder under högst tre år, om särskilda skäl därtill föreligga.
Kallades ursprungligen ”Albin Lindwalls förskottsdonation”, men ändringen till
”studiefond” ägde rum 1960. Vid samma tillfälle torde ändringen i § 2 ”ett stipendium” till
”två stipendier av lika storlek” ha ägt rum.
Reglemente
§1
Den av färgaren Albin Lindwall genom donationsbrev av den 28 november 1949 stiftade
stipendiefonden förvaltas som en särskild fond av nationens förvaltningsutskott under
benämningen Albin Lindwalls studiefond.
§2
Nio tiondelar av fondens ränta, beloppet dock avrundat nedåt till närmaste hela tiotal
kronor, utdelas årligen som två stipendier av lika storlek, benämnda Albin Lindwalls
stipendium. Återstoden av ränteavkastningen läggs varje år till fondkapitalet för
detsammas förstärkande.
§3
Stipendium tilldelas vid universitetet för terminen närvarande, behövande landsman, som
genom flit, hedrande vandel och ådagalagd framgång i sina studier gjort sig därav
förtjänt.
§4
Samma stipendiat uppbär stipendiet under tre på varandra följande år, såvida denne
under denna tid är vid universitetet närvarande och i nationens inskriven. Förlängt
innehav av detta stipendium må på ansökan, ingiven före den ordinarie stipendietidens
utgång, medges för ett år i sänder under högst tre år, om särskilda skäl därtill föreligger.
§5
Vid inträffad ledighet kungör Förste kurator stipendium ledigt att inom fjorton dagar
86

sökas hos nationens seniorskonvent. Ansökningshandlingarna ställs till konventet och
inges till Förste kurator.
§6
Innehavare av stipendium utses bland kompetenta sökande av seniorskonventet senast
fjortonde dagen efter ansökningstidens utgång. Stipendiat väljs med enkel majoritet. Vid
lika röstetal skiljer lotten.
§7
Ändring av eller tillägg till detta reglemente görs enligt de bestämmelser, som gäller för
ändring av nationens reglementariska föreskrifter.
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Ljungbergs donation (Kopparbergsmedlen)
Instiftat: 1914
Kategori: Fastighet/Nationsförvaltat stipendium
Urkund:
Beslutas av:
Utdelas vid:
Längd/period:
Utdrag ur tillägg till disponenten E J Ljungbergs gåvobrev av den 19 mars 1913 och 2 mars
1914
”Till Aktiebolaget Bergslagets Praktiska Skolor.
Härmed ber jag att få bestämmelser i mitt gåfvobref af den 2/3 innevarande år omfattande
213 Aktier i Stora Kopparbergs Bergslags Aktiebolag ändrad i så måtto, att utdelningare,
som erhållas å dessa aktier, ändras sålunda

Till WestmanlandDala Nation i Upsala
för fem aktier att användas på sätt nationen sjelf beslutar.

Falun den 27 Mars 1914.
E. J. Ljungberg
Godkännes
För A. B. Bergslagets Prakt. Skolor
E. J. Ljungberg.”
Aktierna, för närvarande 450 stycken på nom. 100 kronor ägs av Aktiebolaget Bergslagets
Praktiska Skolor. Utdelningen uppbärs av nationen. Sedan flera år har avkastningen
krediterats fastighetskassans konto. (ReglF § 22.)
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Carin och Viktor Ljungdahls stipendiefond
Instiftat: 1922
Kategori: Nationsförvaltat stipendium
Urkund:
Beslutas av: Inspektor
Utdelas vid:
Längd/period: Innehas maximalt i 1 gg, utdelas av VDala 3 av 4 år
Sammanfattning
Nationsförvaltat. Instiftades genom testamente 1922. Utdelas tre av fyra år. Det fjärde året
(2012, 2016 osv) utgår det inom Allmänna sången. Tilldelas behövande junior eller senior,
som är för terminen vid universitetet närvarande och som genom berömlig flit, hedrande
uppförande samt ådagalagd framgång i sina studier giver gott hopp om sig. Samme
stipendiat uppbär i regel stipendium blott en gång. Dock må, om särskilt ömmande
omständigheter föreligger, den som förut innehaft detta stipendium, ännu en gång kunna
tilldelas detsamma. Fyra kompetenta sökande föreslås av seniorskonventet. Därefter ska
samtliga ansökningar lämnas till inspektor, för utseende av fyra stipendiater.
Donationsbestämmelser
Nio tiondelar av årliga räntan utdelas under tre på varandra följande år den 31 mars av
VästmanlandsDala nations Inspektor i lika lotter som stipendium åt fyra behövande
studerande av samma nations seniors eller juniorsklass, som genom berömlig flit och
genom hedrande uppförande samt ådagalagd framgång i sina studier ger gott hopp om
sig.
Det fjärde året utdelas samma andel av ränteavkastningen av nationens Inspektor efter
skedd ansökan och efter hörande av Allmänna sångens (Studentkårens allmänna
sångförenings) styrelses mening om, vilka av de sökande bör ifrågakomma, i lika lotter
som stipendium åt två behövande, förhoppningsfulla och för flit och uppförande väl
vitsordade medlemmar av Allmänna sången, utan avseende på nation, som för terminen
är vid universitetet närvarande, att göra utländsk resa med uppgivet studieändamål
användas. De som erhåller dessa stipendier är skyldiga att inom oktober månad samma år
avge reseberättelse till VästmanlandsDala nations Inspektor, som ska föredras inför
Allmänna sången.
Stipendierna behöver inte uteslutande användas för idkande av sång eller musikstudier,
även om dylika studier kan motivera deras erhållande.
Den, som varit eller är Allmänna sångens sånganförare, kan inte komma ifråga till
stipendiernas erhållande, och de, som förut varit i tillfälle att företa resor utom Sverige,
Norge och Danmark, först i andra rummet.
Reglemente
§1
Den av fängelsedirektören V. Ljungdahl och hans hustru Carin Ljungdahl, född Burman,
genom testamenten av den 11 februari 1905 och den 27 april 1922 stiftade ”Carin och
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Viktor Ljugndahls stipendiefond” förvaltas av nationens förvaltningsutskott enligt de
allmänna bestämmelser, som gäller för förvaltningen av nationens fonder.
§2
Nio tiondelar av fondens ränta utdelas under tre på varandra följande år som fyra lika
stora stipendier till medlemmar av VästmanlandsDala nation. Det fjärde året utgår
beloppet i tvenne lika stora resestipendier till medlemmar av Allmänna sången
(förutvarande Uppsala studentkårs allmänna sångförening) på sätt i
donationsbestämmelserna här ovan är närmare angivet.
Beloppet av varje stipendium avrundas i samtliga fall nedåt till närmaste hela tiotal
kronor. Återstående ränteavkastning läggs enligt donatorernas föreskrift årligen till
fondkapitalet för detsammas förstärkande.
§3
Inom VästmanlandsDala nation tilldelas stipendium behövande senior eller junior, som
är för terminen vid universitetet närvarande och som genom berömlig flit, hedrande
uppförande samt ådagalagd framgång i sina studier ger gott hopp om sig.
§4
Samma stipendiat uppbär i regel stipendium blott en gång. Dock må, om särskilt
ömmande omständigheter föreligger, den, som förut innehaft detta stipendium, ännu en
gång kunna tilldelas detsamma.
§5
Senast den 15 januari de år, då stipendierna ska utdelas inom nationen, kungör Förste
kurator samtliga fyra lediga att sist den1 därpå följande februari sökas hos nationens
Inspektor. Ansökningshandlingarna ställs till Inspektors och inges till Förste kurator. Efter
ansökningstidens utgång ska ansökningshandlingarna hållas tillgängliga på
nationslokalen, dock inte längre tid än sju dagar.
§6
På förslag till erhållande av dessa stipendier uppför nationens seniorskonvent vid
ansökningstidens utgång de år, då stipendierna ska utdelas inom nationen, fyra
kompetenta sökande.
§7
Sedan förslag i enlighet med § 6 upprättats, ska Förste kurator snarast överlämna samtliga
ansökningshandlingar jämte det justerade seniorskonventsprotokollet till Inspektor, som
bland de kompetenta sökande utnämnder stipendiaterna. Stipendium utbetalas den 31
därpå följande mars.
§8
Det år, då stipendium ska utdelas inom Allmänna sången, är nationens Skattmästare
skyldig att senast den 1 februari underrätta Allmänna sångens ordförande om
stipendiernas storlek samt anmoda denna gå i författning om deras ledigförklarande och
om upprättande av förslag. Sedan Inspektor i föreskriven ordning utnämnt stipendiater,
utbetalas stipendierna den 31 påföljande maj. Skulle utnämnd stipendiat före denna tid
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önska företa sin resa och därför utbekomma sitt stipendium, må denna därom med
angivande av sina skäl skriftligen ansöka hos nationens förvaltningsutskott. Och äger då
förvaltningsutskottet bestämma, huruvida stipendiebeloppet ska utbetalas före den
stadgade tidpunkten eller icke.
§9
Ändring av eller tillägg till detta reglemente görs enligt de bestämmelser, som gäller för
ändring av nationens reglementariska föreskrifter.
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Lånefonden
Instiftat: 1869
Kategori: Nationsförvaltad lånekassa (allmänna förvaltningen)
Urkund:
Beslutas av:
Utdelas vid:
Längd/period:
Sammanfattning
Behovslån till landsmän. Se allmänt reglemente: lånereglemente §§ 1219. Lån har inte givits
på flera år (2013).
Reglemente
§1
Grundplåten till ”Lånefonden” lades genom en bland medlemmar av VästmanlandsDala
nation år 1869 verkställd insamling. Fonden har sedan årligen tillförts medel genom
influtna gåvor och räntor. Fonden ägs av nationen och förvaltas av förvaltningsutskottet
enligt de allmänna bestämmelser, som gäller för förvaltning av nationens fonder.
§2
Fonden avser att med lån understödja därav i behov varande landsmän, som är vid
universitetet för terminen närvarande.
§3
Lån må av styrelsen beviljas på av styrelsen årligen fastställt maximalt beloppatt
amorteras med en femtedel vid slutet av fjärde, femte, sjätte, sjunde och åttonde året från
lånets erhållande. Om räntefoten beslutar styrelsen. Den må inte överstiga 5 procent.
Dylika lån utlämnas mot skuldförbindelse enligt av förvaltningsutskottet med iakttagande
av här givna bestämmelser fastställt formulär samt mot säkerhet, som av utskottet prövas
fullgod.
§4
Av den ränta på från fonden utlämnade lån, som årligen inbetalas, utgår
förvaltningskostnader enligt bestämmelserna i ReglF § 22. Återstoden tillförs fonden.
§5
Om ändring av eller tillägg till detta reglemente beslutar förvaltningsutskottet.
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Johan Samuel Löfbergs stipendiefond
Instiftat: 1888
Kategori: Nationsförvaltat stipendium
Urkund:
Beslutas av:
Utdelas vid:
Längd/period: Årligen
Sammanfattning
Instiftades genom testamente 1888. Utdelas årligen som tre stipendier. Tilldelas
studerande vid Uppsala universitet tillhörande VästmanlandsDala nation som är behov
av understöd och som gjort sig känd för flit och redlighet samt goda studier, med
företräde för historiska eller naturvetenskapliga ämnen. Stipendiet får inte behållas under
längre tid än tre år.
Behöver ej vara ”behövande”! Det ska vara en felskrivning i konsistoriets
stipendiehandbok. (Se PM 1960)
Reglemente
Författat av HEB/BR 3 november 1992.
§1
Den av Johan Samuel Löfberg genom testamente 15 mars 1888 och en skrivelse av 16 maj
1890 från utredningsmannen i boet stiftade fonden förvaltas av nationens styrelse enligt de
allmänna bestämmelser som gäller för förvaltning av nationens fonder.
§2
Fyra femtedelar av fondens ränta utdelas årligen som tre stipendier, benämnda Löfbergs
stipendium, beloppet dock avrundat nedåt till helt tiotal kronor för varje stipendium.
Återstoden av ränteavkastningen läggs varje år till fondkapitalet för dettas förstärkande
efter att erforderligt belopp utbetalats till Västerås kyrkogårdsförvaltning för vård av
lektor Löfbergs grav.
§3
Stipendiat utses bland studerande tillhörande VästmanlandsDala nation vid Uppsala
universitet som är i behov av understöd och som gjort sig känd för flit och redlighet samt
goda studier, med företräde för historiska eller naturvetenskapliga ämnen.
Stipendiet får inte behållas under längre tid än tre år.
§4
Stipendiet utslyses enligt bestämmelser i nationens fondreglemente. Nationens
seniorskonvent utser stipendiater bland sökande.
§5
Ändring av eller tillägg till detta reglemente görs enligt de bestämmelser som gäller för
ändring av nationens reglementariska föreskrifter.
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Finn Malmgrens premiefond
Instiftat: 1928
Kategori: Nationsförvaltat premium
Urkund:
Beslutas av: Högtidslandskapet
Utdelas vid: Högtidslandskapet
Längd/period: Årligen
Sammanfattning
Efter underrättelsen om Finn Malmgrens hjältedöd i polarisen instiftades premiet 1928
genom gåva från okänt håll. Utgår årligen som ett premium utan särskilda kriterier. Utses
av högtidslandskapet.
Reglemente
§1
Den av okänd givare genom gåva den 1 augusti 1928 stiftade ”Finn Malmgrens
premiefond” förvaltas av nationens förvaltningsutskott enligt de allmänna bestämmelser,
som gäller för förvaltningen av nationens fonder. Den ränta, som årligen krediteras
fonden, läggs odelad till dess kapital.
§2
Sedan fonden nått tillräcklig storlek, ska av dess ränta utgå ett premium att utdelas vid
högtidslandskapet den 30 april.
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L. Molins stipendiestiftelse
Instiftat: 1723
Kategori: Universitetsförvaltat stipendium
Urkund: UAF (Nr: 91556)
Beslutas av: Rektor
Utdelas vid:
Längd/period: Innehas maximalt i 3 år
Sammanfattning
Lars Molins stipendium tilldelas i första hand släkting till donator. Söker inte släkting
tilldelas stipendium studerande av VästmanlandsDala nation av rektor. Stipendiet får
innehas i tre år. Stiftelsen tillkom genom testamentariskt förordnande den 16 april och 7
september 1723 av domprosten, herr doktor Lars Molin, Uppsala. Ursprungligt kapital
1.006 riksdaler 37 skilling specie.
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Johan Erik Möllers stipendiefond
Instiftat: 1881
Kategori: Nationsförvaltat stipendium
Urkund:
Beslutas av: Seniorskonventet
Utdelas vid:
Längd/period: Innehas maximalt i 4 terminer
Sammanfattning
Nationsförvaltat. Instiftades genom testamente 1881. Ett stipendium tilldelas årligen en
obemedlad, för flit, ordning och goda seder känd landsman, som är för terminen vid
universitetet närvarande, med företräde för sådan, som antingen är född i Köpings stad av
föräldrar, vilka där någon längre tid varit bosatta, eller som sedan barndomen där haft sin
hemvist. Samme stipendiat uppbär stipendiet under fyra på varandra följande terminer.
Reglemente
§1
Den av rådmannen Johan Erik Möller genom testamente av den 11 oktober 1881 stiftade
stipendiefonden förvaltas av nationens förvaltningsutskott enligt de allmänna
bestämmelser, som gäller för förvaltningen av nationens fonder.
§2
Fyra femtedelar av fondens ränta utdelas årligen som ett stipendium, dock så att beloppet
avrundas nedåt till närmaste hela femtal kronor. Återstoden av ränteavkastningen läggs
varje år till fondkapitalet för detsammas förstärkande.
§3
Stipendium tilldelas obemedlad, för flit, ordning och goda seder känd landsman, som är
för terminen vid universitetet närvarande, med företräde för sådan, som antingen är född i
Köpings stad av föräldrar, vilka där någon längre tid varit bosatta, eller som sedan
barndomen där haft sitt hemvist.
§4
Samma stipendiat uppbär stipendiet under fyra på varandra följande terminer.
§5
Vid inträffad ledighet kungör Förste kurator stipendiet ledigt att inom fjorton dagar sökas
hos VästmanlandsDala nation. Ansökningshandlingarna ställs till nationen och inges till
Förste kurator.
§6
Innehavare av stipendiet utses av seniorskonventet bland kompetenta sökande senast
fjorton dagar efter ansökningstidens utgång. Stipendiat väljs med enkel majoritet. Vid lika
röstetal skiljer lotten. Landsman, som förut innehaft detta stipendium, må enligt donators
föreskrift åter kunna tilldelas detsamma.
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§7
Ändring av eller tillägg till detta reglemente görs enligt de bestämmelser, som gäller för
ändring av nationens reglementariska föreskrifter.
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Nationsvaggan
Instiftat:
Kategori: Klenod
Urkund:
Beslutas av: Seniorskonventet
Utdelas vid:
Längd/period: Varierande
Sammanfattning
§ 2 har tillämpats så att seniorskonventet i sin helhet agerat betrodda landsmän. § 3 har i
praktiken fungerat så att innehavare och blivande innehavare kommit överens om
lämpliga överlämningstider. Seniorskonventet konstaterade under sitt första
sammanträde 2012/2013 (§ 11) att barnet ska ha legat i vaggan för att plakett ska få sättas
upp på vaggan.
Reglemente
§1
Vaggan utlånas åt en i föräldraskap förfaren landsman.
§2
Låneansökan inlämnas till Förste kurator, som med sig äger adjungera minst två betrodda
landsmän, vilka bland de sökande utser innehavare.
§3
Tillsättandet sker för en termin varje gång, och landsman bör ej utses till innehavare av
vaggan för mer än fyra på varandra följande terminer, såvida ej synnerligen ägande skäl
föreligger till utsträckande av sagda tid.
§4
Innehavaren ansvarar för att vaggan väl vårdas och i oskadat skick återlämnas. Vid
återlämnandet ska plakett med barnets namn och födelsedatum vara fäst på vaggan. Vid
skada genom eldsvåda eller annan force majeure upphör dock ansvarigheten.
§5
Kommer till vederbörandes kännedom, att vaggan (eller barnet!) vanvårdas, må
detsamma genast avhändas innehavaren.
Kuriosa
Nationsvaggan har enligt praxis utlånats efter de regler som gällde för de Alinska
instrumenten (vars hemvist nuförtiden är okänd.) Sambandet förklarar den underliga
lydelsen i § 1, där föräldraskap ersatt musikspel.
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I. Nesselii stipendiestiftelse
Instiftat: 1736
Kategori: Universitetsförvaltat stipendium
Urkund: UAF (Nr: 91565)
Beslutas av: Inspektor
Utdelas vid:
Längd/period: Innehas maximalt i 4 + 2 år
Sammanfattning
Nesselii för VästmanlandsDala nation tilldelas begåvade, behövande studerande. Två
stipendier till medlemmar av VästmanlandsDala nation med visst företräde för släkting.
Företräde äger också de som studerar historia, politik eller statistik. Släkting innehar
stipendium i 14 år, icke släkting i fyra år med möjlighet till prolongation i ett, högst två år.
Stipendiat utses av nationens inspektor.
Stiftelsen tillkom genom testamentariskt förordnande den 15 januari 1736 av
professor Israel J. Nesselius, Uppsala. Ursprungligt kapital 100.218 daler 30 öre
kopparmynt.
Kuriosa
Förutom två stipendier till vdalingar tilldelas ur stipendiestiftelsen också två stipendier
till medlemmar av SödermanlandsNerikes nation, ett stipendium till studerande av
Uplands nation och ett till finsk studerande. Observera dock att det är olika stipendier och
att stipendier till vdalingar benämns Nesselii för VästmanlandsDala nation.
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G. Nibelii stipendiestiftelse
Instiftat: 1850
Kategori: Universitetsförvaltat stipendium
Urkund: UAF (Nr: 91567)
Beslutas av: Rektor
Utdelas vid:
Längd/period: Innehas maximalt i 4 år
Sammanfattning
Stipendiet tilldelas flitig studerande av VästmanlandsDala nation. Stipendiat utses av
rektor efter förslag av nationens inspektor, kuratorer och seniorer och får uppbäras i fyra
år. Stiftelsen tillkom genom gåvobrev av arvingarna efter biskop Gustaf Nibelius,
undertecknat den 7 november 1850 i Öja prästgård av J. J. Nibelius, Sophia Netzel och
Carin Nibelius. Ursptungligt kapital 2.000 riksdaler banco.
G. Nibelius var biskop i Västerås stift från 1839 och omkom 1849 i samband med en
segling utanför Strömstad.
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Nibelii minne
Instiftat: 1907
Kategori: Universitetsförvaltat premium
Urkund: UAF (Nr: 91566)
Beslutas av: Seniorer och hedersledamöter
Utdelas vid: Högtidslandskapet
Längd/period: Årligen
Sammanfattning
Premiet tilldelas en mindre bemedlad nationsledamot, som minst fyra terminer varit
närvarande vid universitetet och som gjort sig känd för utmärkt flit och goda seder samt
även i sina studier giver gott hopp om sig. Anses flera lika förtjänta, ska den mest
behövande i främsta rummet ifrågakomma. Premiet utdelas valborgsmässoafton av
nationernas närvarande hedersledamöter och seniorer och tillkom genom gåvobrev av
Mina Netzel, undertecknat i Hedemora den 10 april 1906. Ursprungligt kapital 3.000
kronor. Mina Netzel var på mödernet släkt med biskopen i Västerås Gustaf Nibelius.
Fröken Mina Netzels gåvobrev
”Till
VestmanlandsDala Nation i Upsala.
Till minne af en vördad nära anhörig, min morbroder, Biskopen i Vesterås stift Gustaf
Nibelius, förordnar jag, att af min kvarlåtenskap en summa af fyratusen (4.000) skall
öfverlämnas till inspektor för VestmanlandsDala Nation och såsom en denna nation
ständigt tillhörig gåfvefond under namn af ”Biskop Nibelii minne” med
universitetsstyrelsens samtycke i akademiens räntekammare insättas och af densamma på
fördelaktigaste sätt förvaltas och förräntas, samt att afkastningen deraf enligt följande
bestämmelser skall komma nationen till godo.
1:o) Den årliga räntan skall med den inskränkning som här nedan i mom. 3 säges, på
Valborgsmässoaftonen utdelas på det sätt och i den ordning, som för den af Erkebiskop J.
O. Wallin stiftade premien är förordnadt;
2:o) Premien må tilldelas en mindre bemedlad nationsledamot, som minst fyra terminer
varit vid universitetet närvarande, och som gjort sig känd för utmärkt flit och goda seder
samt äfven i sina studier gifver godt hopp om sig. Anses flere lika förtjänte, skall den mest
behöfvande i främsta rummet ifrågakomma;
3:o) För att ej genom penningvärdets fall denna gåfva skall i framtiden blifva af alltför
ringa betydenhet, skall af räntan en half procent för hvarje år afsättas och såmedelst en
förstärkningsfond bildas, hvilken också handhafves och förräntas genom räntekammarens
försorg. Då denna fond med kapital och ränta stigit till femhundra (500) kronor, lägges
densamma till donationskapitalet, hvarefter på enahanda sätt nya förstärkningsfonder
bildas, som, när de uppgått till femhundra (500) kronor, tilläggas kapitalet, och fortsättes
härmed, tills donationskapitalet uppgår till sextusen (6.000) kronor, från hvilken tid räntan
i dess helhet må utdelas;
101

4:o) Visar erfarenheten någon ändring i här fastställda bestämmelser vara synnerligen
önskvärd, skall förslag derom behandlas i den ordning, som för ändring av nationens
stadgar är föreskrifven. För att varda gällande måste dock dylika ändringar stadfästas af
det akademiska konsistoriet.
5:o) Detta reglemente bör tryckas.
Hedemora den 10 April 1906.
Mina Netzel.”
Utdrag ur fröken Mina Netzels testamente
”Härmed förklarar jag min yttersta vilja vara, att med min kvarlåtenskap skall förfaras på
följande sätt:

3:o) Af ett belopp å sjutusen (7.000) kronor, som torde förvaltas af Hedemora stads
drätselkammare, skall räntan tillfalla min halfsysters dotter, Maria Bergström, under
hennes lifstid. Efter hennes död skall af detta belopp tretusen (3.000) kronor läggas till
Biskopen m.m. Gustaf Nibelii stipendiefond vid Upsala Universitet på sätt närslutna
donationsbref närmare angifver.   
Hedemora den 21 Augusti 1907.
Mina Netzel.”
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W. och S. C. Nissers stipendiestiftelse
Instiftat: 1877
Kategori: Universitetsförvaltat stipendium
Urkund: UAF (Nr: 91573)
Beslutas av: Rektor
Utdelas vid:
Längd/period: Innehas maximalt i 5 + 3 år
Sammanfattning
Nissers för VästmanlandsDala nation tilldelas medellös, flitig studerande av
VästmanlandsDala nation. Stipendium utdelas av rektor efter förslag av nationens
inspektor, kuratorer, seniorer och juniorer och det får uppbäras i fem år med högst tre års
eventuell prolongation.
Stiftelsen tillkom genom gåvobrev av bröderna William Amatus Nisser, överstelöjtnant,
och Samuel Conrad Nisser, krigsråd, undertecknat i Falun och Stockholm den 2 januari
1877. William Amatus Nisser var född 1801 i London (död 1893) där hans far var pastor
vid svenska legationen. Ursprungligt kapital 30.000 kronor i guld.
Kuriosa
Nissers stipendiestiftelse delar även ut stipendier till släktingar.
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Nisserska Hammondorgeln
Instiftat: 1965/1996
Kategori: Föremål
Urkund: Landskap 95/96 § 252, se även Seniorskonventet 95/96
Beslutas av:
Utdelas vid:
Längd/period:
Sammanfattning
Den Nisserska Hammondorgeln donerades av Henrik Nisser vid invigningen av det nya
Alvar Aaltohuset 1965. Donators önskemål är att orgeln ska brukas på nationen eller i
annat fall stipendieras ut till intresserad landsman. Orgeln blev stående på nationen där en
tyvärr inte utnyttjades. Orgeln lånades ut år 1979 till dåvarande batterist i AB Kruthornen
Ulf Carlbom som såg till att den blev reparerad. Sedan var orgeln försvunnen ett tag, tills
det att frågan väcktes av Bertil Sjöberg till styrelsen. Seniorskonventet företog en
utredning under ledning av Håkan Bengtsson. År 1994 återfann nationen den hos Ulf
Carlbom. Vårterminen 1995 transporterades orgeln åter till nationen och arbete påbörjades
med ett reglemente för utlåning av den Nisserska Hammondorgeln.
Reglemente
Fastställt av landskapet den 6 maj 1996.
§1
Instrumentet utlånas efter ansökan åt musikintresserad och i orgelspel något förfaren
landsman.
§2
Ansökan inlämnas till Förste kurator, som tillsammans med seniorskonventet utser
låntagare.
§3
Tillsättandet sker för två terminer varje gång, och bör landsman ej utses till innehavare av
instrumentet för än fyra på varandra följande terminer, såvida inte synnerligen vägande
skäl (till exempel ensam sökande) föreligger till utsträckande av sagda tid.
§4
Innehavare ansvarar för att instrumentet väl vårdas och underhålls på riktigt sätt samt i
oskadat skick återlämnas.
§5
Om instrumentet vanvårdas, ska detsamma genast avhändas innehavaren och utlånas till
annan lämpligare landsman.
§6
Synnerligen önskvärt är, att innehavaren understundom fröjdar landsmän med något spel,
därest dennes prestationer är av den art, att de utan obehag för åhörarna kunna
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offentligen framföras.
Innehavaren bör någon gång under sin mandatperiod framföra för Förste kurator såväl
Booker T & the MG:s Green Onion, Procol Harums Whiter Shade of Pale samt Serge
Gainsbourgs Je t’aime… moi non plus.
§7
Det åligger nationen att ansvara för transport av instrumentet, för transportens tillhörande
kostnad samt att hålla instrumentet försäkrat.
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Nisserska pianinot
Instiftat: 1910
Kategori: Föremål
Urkund:
Beslutas av: Seniorskonventet
Utdelas vid:
Längd/period: 4 terminer
Sammanfattning
Nisserska pianinot är ett piano i relativt gott skick som lånas ut till landsmän efter
ansökan till Förste kurator. Nationen bekostar instrumentets stämning och transport (se
även reglemente Nissers pianofond). Pianot har lånats ut sedan 1910. Pianot har
elfenbenstangenter vilket är värt att meddela innehavaren eftersom det försvårar eventuell
reparation (elfenbenshandel har varit förbjudet i hela världen sedan 1989). Pianostämmare
kan bistå med råd om skötsel och kunskap om pianots historia.
§ 2 har tillämpats så att seniorskonventet i sin helhet agerat betrodda landsmän. § 3 har
tillämpats så att beslut fattats om fyra terminer per gång, med möjlighet att söka om.
Reglemente för utlåningen
Fastställt av donator William Nisser den 30 april 1910
§1
Instrumentet utlånas åt musikintresserad och i pianospel något förfaren landsman, vilken
av ekonomiska skäl inte själv kan anskaffa eller hyra något spelverk.
§2
Låneansökan inlämnas till Förste kurator, som med sig äger adjungera minst två för
ändamålet skickliga och betrodda landsmän, vilka bland de sökande utser den lyckliga.
§3
Tillsättandet sker för en termin varje gång, och landsman bör ej utses till innehavare av
instrumentet för mer än fyra på varandra följande terminer, såvida ej synnerligen vägande
skäl (till exempel ensam sökande) föreligger till utsträckande av sagda tid.
§4
Innehavaren ansvarar för att instrumentet väl vårdas och i oskadat skick återlämnas. Vid
skada genom eldsvåda eller annan force majeure upphör dock ansvarigheten.
§5
Kommer till vederbörandes kännedom, att instrumentet vanvårdas, må detsamma genast
avhändas innehavaren och utlånas till annan, lämpligare landsman.
§6
Synnerligen önskvärt är, att innehavaren understundom fröjdar landsmän med något spel,
därest dennas prestationer är av den art, att de utan obehag för åhörarna kunna
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offentligen framföras.
§7
Instrumentet kommer att första gången utlånas HT 1910.
§8
Undertecknad förbehåller sig rättighet att i samråd med kurator eller andra landsmän
eventuellt vidta förändringar i detta reglemente.
§9
Åtgärder kan vidtas av undertecknad på det att transport och stämning av instrumentet
må kunna ske utan kostnad för nationen och pianoinnehavarna. (Not: Fondmedlen var
slut, men fondmedel tillsattes ht 85.)
§ 10
Pianoinnehavarna tillönskas samma glädje och trevnad vid klanglådan, som av
undertecknad vid oräkneliga tillfällen åtnjutits, och att den sålunda under ännu en följd av
år måtte bli en källa till vederkvickelse och vila för medlemmar av VästmanlandsDala
nation.
§ 11
Undertecknad hoppas innerligen, att pianot ej måtte hinderligt inverka på innehavarens
studier.
§ 12
Undertecknad tillönskar landsmännen en glad Valborgsmässoafton.
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H. S. Nybergs premiefond
Instiftat: 1956
Kategori: Nationsförvaltat premium
Urkund:
Beslutas av: Seniorer och hedersledamöter
Utdelas vid: Högtidslandskapet
Längd/period: Årligen
Sammanfattning
H. S. Nybergs premiefond instiftades 1956 genom insamling bland landsmän till avgående
inspektor
H. S. Nybergs ära. Utdelas årligen till en vid universitetet närvarande, behövande yngling,
som är medlem av VästmanlandsDala nation i Uppsala och ger hopp om sig genom flit i
studier eller väl använda snillegåvor i förening med ett hedrande uppförande.
Reglemente
§1
H. S. Nybergs premiefond, stiftad den 22 maj 1956 genom insamling bland landsmän till
professor H. S. Nyberg, förvaltas av nationens förvaltningsutskott enligt de allmänna
bestämmelser, som gäller för förvaltningen av nationens fonder.
§2
Fyra femtedelar av fondens ränta utdelas årligen som ett premium, beloppet dock
avrundat nedåt till närmaste hela femtal kronor. Återstående ränteavkastning läggs varje
år till fondkapitalet för dettas förstärkande.
§3
Premiet utdelas utan föregående ansökan vid högtidslandskapet den 30 april till en
landsman, som är för terminen vid universitetet närvarande, enligt de bestämmelser, som
gäller för Wallins premium.
§4
Ändring av eller tillägg till detta reglemente görs enligt de bestämmelser, som gäller för
ändring av nationens reglementariska föreskrifter.
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H. S. Nybergs stipendiestiftelse
Instiftat: 1977
Kategori: Universitetsförvaltat stipendium
Urkund: UAF (Nr: 91581)
Beslutas av: Särskild kommitté
Utdelas vid: Högtidslandskapet
Längd/period: Vart tredje år
Sammanfattning
H. S. Nybergs stipendium tilldelas i första hand till yngre forskare som vid Uppsala
universitet utbildar sig inom något av de ämnen som kan anses falla under benämningen
Orientens, särskilt främre Orientens, språk och kultur och som ådagalagt utmärkt
vetenskaplig begåvning. Sökande skall vara antagen till forskarutbildningen eller ha
avlagt doktorsexamen och därefter fortsätta sitt arbete för uppnående av
docentkompetens. Om behörig yngre forskare saknas kan stipendiet tilldelas studerande
på grundnivå, som skriver magisteruppsats. I undantagsfall kan stipendium delas mellan
två, högst tre sökande. Stipendium utdelas vart tredje år (2014, 2017 etc.) antingen som
understöd eller som resebidrag. Utdelning sker av en särskild nämnd. Vid val mellan
sökande med likvärdiga meriter eller behov kan företräde ges åt sökande med anknytning
till Västmanland eller Dalarna.
Reglemente
Fastställt av H. S. Nybergs barn i donationsurkund maj 1977 med ändringar som antagits
av fondens nämnd och fastställts av rektorsämbetet 19881118.
§1
Fonden förvaltas av Uppsala universitet på samma sätt som universitetets övriga fonder.
§2
Disponibel ränta utdelas vart tredje år som ett stipendium benämnt H. S. Nybergs
stipendium för studiet av Orientens språk och kultur. I undantagsfall kan stipendiet dock
delas mellan två, högst tre, av de sökande. Stipendium skall tilldelas yngre forskare,
vilken vid Uppsala universitet utbildar sig inom något av de ämnen som kan anses falla
under benämningen Orientens, särskilt främre Orientens, språk och kultur och som
ådalagt utmärkt vetenskaplig begåvning. Med "yngre forskare" avses i detta sammanhang
person som är antagen till forskarutbildning eller person som efter avlagd doktorsexamen
fortsätter sitt arbete för uppnående av docentkompetens utan att inneha eller ha innehaft
tjänst som högskolelektor eller högskoleadjunkt. I undantagsfall kan sökande som antagits
till oavlönad docent komma ifråga, under förutsättning av att vederbörande dels inte
innehar eller har innehaft docenttjänst enligt äldre bestämmelser, dels inte innehar eller
har innehaft tjänst som högskolelektor eller högskoleadjunkt.
Stipendium utgår antingen som understöd eller som resebidrag. Rimlig avvägning skall
ske mellan meriter och föreliggande behov. Om valet står mellan sökande med likvärdiga
meriter eller behov, bör företräde ges åt sökande med anknytning till Västmanland eller
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Dalarna.
§3
Om utdelning av stipendium beslutar en nämnd, bestående av Västmanlands–Dala
nations inspektor som ordförande och fondens inspektor, av innehavarna av följande
professurer: I semitiska språk, i indologi, särskilt sanskrit, i iranistik och i egyptologi samt
av dekanus för språkvetenskapliga sektionen. Därest någon av de nämnda professurerna
är vakant inträder den som uppehåller tjänsten.
Skulle Västmanlands–Dala nation sakna inspektor eller ha en inspektor som inte är
professor eller upphöra att vara studentförening i den mening som avses i nu gällande
förordning om studerandekårer, nationer och studentföreningar för fakultet (SFS 1983:18)
utser universitetets konsistorium ordförande, som skall vara professor och bör ha
anknytning till Västmanland eller Dalarna.
H. S. Nybergs barn bör hållas underrättade om nämndens sammanträden och ha rätt att
närvara vid dem. Efter deras frånfälle bör denna rätt övertas av en av H. S. Nybergs
efterkommande utsedd kontaktman.
§4
De år utdelning skall ske ledigförklaras stipendiet i början av vårterminen. Ansökan som
avser resebidrag ska ll åtföljas av detaljerad angivelse av resans mål och syfte. I sådant fall
bör reseberättelse avges till nämnden efter resans avslutande. Sedan ansökningar
inkommit sammanträder nämnden för att utse stipendiat. Om möjligt överlämnas
stipendium vid Västmanlands–Dala nations högtidslandskap 30 april.
§5
Om ingen ansökan har inkommit eller ingen av de sökande befinns värdig att erhålla
stipendium, skall nytt ansöknings och utdelningsförfarande äga rum påföljande
vårtermin. Kan stipendium inte heller denna gång utdelas, skall stipendiebeloppet genom
nämndens beslut antingen läggas till kapitalet eller reserveras till nästa utdelningstillfälle
för att tillsammans med det belopp som då blir disponibelt utgöra högst tre stipendier.
§6
Förslag till ändring av detta reglemente kan antagas av nämnden och skall därefter
hänskjutas till universitetets rektorsämbete, som äger antaga eller förkasta förslaget.
Donationsurkund
Undertecknade barn till framlidne professor H. S. Nyberg överlämnar till Uppsala
Universitet en summa av 54.000 kr. Detta belopp utgör de medel, vilka professor Nyberg
under en följd av år insatt på ett konto med beteckningen Bibliotheca Orientalis
Nybergiana, jämte dess ränteavkastning. De överlämnade medlen skall bilda en fond,
benämnd "H. S. Nybergs Stipendiefond för studiet av Orientens språk och kultur". Vi
anhåller att fonden av Universitetet skall förvaltas enligt följande bestämmelser. (se
reglemente ovan!)
Uppsala i maj 1977
Ingegerd Fries
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Lars Nyberg
Sigrid Kahle
Tore Nyberg
Gunnar Nyberg
Kuriosa
Vid landskapet 19810330 meddelades följande under ”§ 129 Hs Nybergs stipendiefond”:
Inspektor meddelade att det av universitetet förvaltade H S Nybergs stipendium i vår kommer att
delas ut för första gången i samband med HTL den 30 april. Kommer att delas ut vart tredje år.
Stiftelsen, H. S. Nybergs stipendiefond för studiet av Orientens språk och kultur, tillkom genom
donationsurkund, undertecknad i Uppsala i maj 1977 av professor H. S. Nybergs barn.
Ursprungligt kapital 54.000 kronor. Genom ytterligare bidrag kom grundkapitalet att
utgöra sammanlagt 100.000 kronor. H S Nyberg, (18891974) var professor i semitiska
språk i Uppsala 193156, inspektor för VDala nation, ledamot av Svenska akademien
1948. Han var en framstående kännare av orientalisk religion och utförde en banbrytande
forskningsinsats i semitiska och iranska språk.
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Ofvandahls forskarstipendium
Instiftat: 1972
Kategori: Nationsförvaltat stipendium
Urkund:
Beslutas av: Seniorskonventet
Utdelas vid:
Längd/period: Innehas maximalt i 4 år
Sammanfattning
Stipendiet instiftades genom av fröknarna Anna och Ragnhild Ofvandahl testamenterade
medel 1972 till minne av Erik och Josefine Ofvandahl. Stipendiet utdelas till vid nationen
inskriven forskarstuderande. Utgör en månatlig summa. Stipendiet kan uppbäras i fyra år
och måste bevakas varje år. Efter fyra år (eller det år då stipendiet ej bevakats) utlyses det
igen.
Reglemente
§1
Instiftades genom av fröknarna Anna och Ragnhild Ofvandahl testamenterade medel 1972
till minne av Erik och Josefine Ofvandahl.
§2
Forskarstipendiet utdelas årligen till den som genom goda studiemeriter gjort sig därav
förtjänt, vid lika meriter ges företräde åt den som är född eller uppvuxen i Stora Tuna i
Dalarna.
§3
Forskningsstipendiet utdelas läsårsvis till en under denna tid vid universitetet närvarande
och till forskarutbildning antagen studerande. Denne ska vid tillträdet av stipendiet varit
inskriven vid VästmanlandsDala nation i minst fyra terminer.
§4
Stipendium ledigförklaras varje år av Förste kurator senast den 1 februari. Ansökan
ingives till Förste kurator senast den 15 februari.
§5
Därest upp till fem ansökningar inkommit, lämnas var och en av dessa till den handledare
som uppgivits, med anhållan om ett utlåtande inom loppet av två veckor. Är antalet
inkomna ansökningar sex eller fler, avgör nationens kuratorer, eventuellt i samråd med
Inspektor, vilka fem bland de sökande de finner vara mest meriterade. Dessa
ansökningshandlingar remitteras på det sätt ovan angivits till respektive handledare. Tre
veckor efter ansökningstidens utgång överlämnas samtliga inkomna ansökningar jämte
handledarnas utlåtanden till ordföranden i universitetets stipendienämnd med hemställan
om inbördes gradering av det 35 mest meriterade sökandena.
§6
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Innehavare av stipendium utses av seniorskonventet senast den 30 mars.
§7
Forskarstipendiet får uppbäras under högst fyra på varandra följande läsår. Till
seniorskonventet ställd ansökan om förlängt innehav inges för varje kommande läsår
senast den 15 januari till Förste kurator. Sådan ansökan ska vara åtföljd av intyg från
handledare, vari redogöres för utbildningens planenliga fortskridande.
§8
Stipendiet utdelas månadsvis (sköts av ställföreträdande Skattmästaren). Stipendiat som
avlägger doktorsexamen frånträder stipendiet vid utgången av närmast följande månad.
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Erik och Josefine Ofvandahls stipendiefond
Instiftat: 1972
Kategori: Nationsförvaltat stipendium
Urkund:
Beslutas av: Seniorskonventet
Utdelas vid:
Längd/period: Innehas maximalt i 4 terminer
Sammanfattning
Instiftades genom av fröknarna Anna och Ragnhild Ofvandahl testamenterade medel 1972
till minne av Erik och Josefine Ofvandahl. Stipendiet utdelas årligen till vid nationen
inskriven studerande, som genom goda studiemeriter gjort sig därav förtjänt. Vid lika
studiemeriter ges företräde åt den som är född eller uppvuxen i Stora Tuna i Dalarna.
Samma innehavare uppbär stipendiet under högst fyra på varandra följande terminer,
såvida han under denna tid är vid universitetet närvarande och i nationen inskriven.
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Oscariska stipendiestiftelsen
Instiftat: 1823
Kategori: Universitetsförvaltat stipendium
Urkund: UAF (Nr: 91593)
Beslutas av: Rektor
Utdelas vid:
Längd/period: Innehas i maximalt 3 + 2 år
Sammanfattning
Oscariska stipendiet utdelas till studerande som är känd för utmärkt goda seder, flit och
arbetsamhet samt minst två terminer vistats vid Uppsala universitet. Företräde för
studerande som härstammar från prostarna Kalsenius och Petraeus i Söderbärke eller Eric
Matsson Norberg född på Nordanåker i Tierp. Stipendiat utses av rektor och stipendium
får innehas i tre år med möjlighet till eventuell prolongation i ett, högst två år.
Kuriosa
Söderbärke är en tätort i Smedjebackens kommun och benämndes tidigare Kyrkbyn,
eftersom det är centralort i Söderbärke socken. Tierparens barn flyttade till Strömsholm,
Västmanland. Isak Norberg, den förste att begravas i nationsgraven, var den förste
innehavaren av detta stipendium.
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Henrik och Hans Parks stipendiefond
Instiftat: 1952
Kategori: Nationsförvaltat stipendium
Urkund:
Beslutas av: Seniorskonventet
Utdelas vid:
Längd/period: Innehas maximalt i 3 år
Sammanfattning
Nationsförvaltat. Instiftades av fru Gerda Park genom testamente 1952 och utdelas årligen
som ett stipendium. Stipendium tilldelas en för terminen vid universitetet närvarande,
behövande studerande av VästmanlandsDala nation, som bedriver humanistiska studier.
Stipendium utdelas för ett år. Stipendiat må dock på särskild ansökan och efter
seniorskonventets prövning uppbära stipendiet ett år i sänder under ytterligare två år,
såvida han under denna tid är vid universitetet närvarande och i nationen inskriven.
Reglemente
§1
Den av fru Gerda Park genom testamente av den 20 maj 1952 stiftade stipendiefonden
förvaltas som en särskild fond av nationens förvaltningsutskott under benämningen
”Henrik och Hans Parks stipendiefond”.
§2
Fondens årliga nettoavkastning utdelas årligen som ett stipendium, benämnt ”Henrik och
Hans Parks stipendium”.
§3
Stipendium tilldelas en för terminen vid universitetet närvarande, behövande studerande
av VästmanlandsDala nation, som bedriver humanistiska studier.
§4
Stipendium utdelas för ett år. Stipendiat må dock på särskild ansökan och efter
seniorskonventets prövning uppbära stipendiet ett år i sänder under ytterligare två på
varandra följande år, såvida hen under denna tid är vid universitetet och i nationen
inskriven.
§5
Vid inträffad ledighet kungör Förste kurator stipendiet ledigt att inom fjorton dagar sökas
hos nationens seniorskonvent. Ansökningshandlingarna ställs till konventet och inges till
Förste kurator.
§6
Innehavare av stipendium utses bland kompetenta sökande av seniorskonventet senast
fjortonde dagen efter ansökningstidens utgång. Stipendiat väljs med enkel majoritet. Vid
lika röstetal skiljer lotten.
116

§7
Ändring av eller tillägg till detta reglemente görs enligt de bestämmelser, som gäller för
ändring av nationens reglementariska föreskrifter.
Kuriosa
Ur PM från 1960: ”Enligt praxis tas här hänsyn till studiemeriter trots gen. regl. B. Hittills
har stipendiet tillfallit i det närmaste färdiga fil.magistrar och en doktorand. Behovet är
dock det primära kravet. Stipendiet bör inte tilldelas allt för ung studerande.”
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Hilma Petterssons premiefond
Instiftat: 1952
Kategori: Nationsförvaltat premium
Urkund:
Beslutas av: Högtidslandskapet
Utdelas vid: Högtidslandskapet
Längd/period: Årligen
Sammanfattning
Nationsförvaltat. Instiftades 1952. Premiet tilldelas årligen någon fattig, skötsam teologie
studerande. Utses av högtidslandskapet.
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Pianofonden
Instiftat:
Kategori:
Urkund:
Beslutas av:
Utdelas vid:
Längd/period:
Reglemente
§1
”Pianofonden” grundades genom en insamling år 1852 bland landsmän för anskaffande
av ett nytt piano. Fonden ska, sedan dess kapital genom räntor, avsättningar och
ytterligare gåvor nått tillräcklig storlek, användas till inköp av en ny flygel för nationens
musikrum. Fonden ägs av nationen och förvaltas av förvaltningsutskottet enligt de
allmänna bestämmelser, som gäller för förvaltningen av nationens fonder.
§2
Den ränta, som årligen krediteras fonden, läggs odelad till kapitalet.
§3
De år, då klubbkassans ingående kontanta behållning det tillåter, avsätts därifrån till
fonden lägst 100 kronor. (ReglF § 26).
§4
Efter försäljning av nationen tillhörig flygel eller piano tillförs försäljningssumman
fonden.
§5
Ändring av eller tillägg till detta reglemente görs enligt de bestämmelser, som gäller för
ändring av nationens reglementariska föreskrifter.
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Harald Riesenfelds minnesfond
Instiftat: 2012
Kategori: Nationsförvaltat stipendium
Urkund:
Beslutas av: Seniorskonventet
Utdelas vid: Högtidslandskapet
Längd/period: Utdelas jämna år
Sammanfattning
Nationens inspektor under åren 1966 – 1981, professorn i nya testamentets exegetik
Harald Riesenfeld avled den 9 juli 2008 vid en ålder av 95 år. För att hedra och bevara
hans minne samlades medel in till en minnesfond. Fonden förvaltas av Västmanlands
Dala nation.
Reglemente
§1
Fonden förvaltas av nationens styrelse enligt de allmänna bestämmelser som gäller för
förvaltande av nationens fonder.
§2
Åtta tiondelar av fondens avkastning, avrundat nedåt till helt hundratal kronor, utdelas
vartannat år (första gången 2012) som ett stipendium, benämnt Harald Riesenfelds
stipendium. Resterande del av avkastningen läggs till kapitalet.
§3
Stipendiet tilldelas en för terminen vid universitetet närvarande studerande av
VästmanlandsDala nation, som bedriver doktorand eller licentiatstudier.
§4
Företräde lämnas för studerande med rötter i Västmanland eller Dalarna och för
utlandsstudier.
§5
Stipendiat må ansöka och tilldelas stipendiet mer än en gång.
§6
Förste kurator utlyser stipendiet vartannat år (jämna år), att inom fjorton dagar sökas hos
nationens seniorskonvent. Ansökningshandlingarna ställs till seniorskonventet och inges
till Förste kurator.
§7
Innehavare av stipendiet utses bland kompetenta sökande av seniorskonventet senast
trettionde dagen efter ansökningstidens utgång. Stipendiat väljes med enkel majoritet. Vid
lika röstetal skiljer lotten.
§8
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Stipendiet utdelas till utsedd innehavare på nästföljande högtidslandskap.
§9
Ändring av eller tillägg till detta reglemente görs i enlighet med de bestämmelser, som
gäller för ändring av nationens reglementariska föreskrifter.
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RSpremiet
Instiftat: 2006
Kategori: Nationsförvaltat premium
Urkund:
Beslutas av: Seniorskonventet
Utdelas vid: Vårtminens andra lagtima landskap
Längd/period: Årligen
Sammanfattning
Nationsförvaltat. Instiftades 2006. Premiet tilldelas årligen landsman som visat prov på
viss begåvning, god nationskänsla, är synnerligen mån om nationens traditioner, seder
och bruk med härkomst från Dalarna eller som bär VästmanlandsDala nationsband med
den blå kulören överst. Premiaten får ej erhålla arvode, ideellt arbete ska premieras. Utses
av seniorskonventet.
Reglemente
Fastställt av Riktiga Styrelsen genom Håkan Bengtsson, Anders Granström, Martin
Tideström och Patric Sandberg, Uppsala 26 januari 2006.
§1
RSpremiet skall odelat gå till landsman eller landsmaninna med härkomst från Dalarna
eller till någon som bär VästmanlandsDala nationsband med den blå kulören överst.
Premiemottagaren skall för terminen vara vid universitet närvarande samt aktiv medlem
av VästmanlandsDala nation.
§2
Premiemottagaren skall i sina studier ha visat prov på viss begåvning. Premiemottagaren
skall ha visat prov på god nationskänsla, där ideellt arbete särskilt skall premieras.
Premiemottagaren skall vara synnerligen mån om nationens traditioner, seder och bruk.
RSpremiet får ej gå till någon som vid tiden för dess utdelande erhåller arvode från
nationen för förtroendeuppdrag.
§3
Vid VästmanlandsDala nation sittande kuratorer och bibliotekarie skall lämna tre förslag
till nationens seniorskonvent på mottagare av RSpremiet. Seniorskonventet utser bland
dessa tre förslag mottagare av RSpremiet.
§4
RSpremiet skall delas ut vid nationens andra lagtima landskap varje vårtermin.
§5
RSpremiet skall, vid var tid för utdelning, motsvara 1 000 kronor räknat från
penningvärdet 20070101.
§6
RSpremiet skall förvaltas av VästmanlandsDala nation.
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§7
Av RSpremiets årliga avkastning skall minst en femtedel läggas till kapitalet.
§8
Riktiga Styrelsen skall årligen tillföra minst 4 000 kronor till RSpremiet, till dess att
kapitalet uppgår till minst 30 000 kronor.
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Johan Samuelssons premiefond
Instiftat: 1927
Kategori: Nationsförvaltat premium
Urkund:
Beslutas av: Seniorer och hedersledamöter
Utdelas vid: Högtidslandskapet
Längd/period: Utdelas jämna år
Sammanfattning
Instiftades genom testamente 1927. Utdelas jämna år. Tilldelas en behövande landsman,
som utmärker sig för flit och gott uppförande. Utses av seniorer och hedersledamöter.
Reglemente
Fastställt av landskapet den 16 april 1937.
§1
Den av professor Johan Samuelsson genom testamente den 30 maj 1927 stiftade
premiefonden, vars kapital överlämnades till VästmanlandsDala nation den 26 oktober
1936, förvaltas av nationens förvaltningsutskott enligt de allmänna bestämmelser, som
gäller för förvaltningen av nationens fonder.
§2
Tills vidare utdelas räntan som premium blott vartannat år, varvid premiebeloppet
avrundas nedåt till närmaste hela femtal kronor. Återstoden av ränteavkastningen läggs
till fondkapitalet. Vartannat år läggs räntan oavkortad till fondkapitalet för detsammas
förstärkande.
§3
Premiet utdelas tills vidare vartannat år (första gången år 1938) vid högtidslandskapet den
30 april enligt de bestämmelser för val, som gäller för Wallins premium, till en behövande
landsman, som utmärker sig för flit och ett gott uppförande.
§4
Ändring av eller tillägg till detta reglemente görs enligt de bestämmelser, som gäller för
ändring av nationens reglementariska föreskrifter.
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D. M. Schedvins premiefond
Instiftat: 1858
Kategori: Nationsförvaltat premium
Urkund:
Beslutas av: Seniorer och hedersledamöter
Utdelas vid: Högtidslandskapet
Längd/period: Årligen
Sammanfattning
Instiftades 1858. Premiet utdelas årligen till en för terminen vid universitetet närvarande,
välartad och behövande landsman som ger hopp om sig genom flit i studier eller väl
använda snillegåvor i förening med ett hedrande uppförande. Utses av seniorer och
hedersledamöter
Reglemente
§1
Den av akademiräntmästaren D. M. Schedvin genom testamente av den 9 mars 1858
stiftade premiefonden förvaltas av nationens förvaltningsutskott enligt de allmänna
bestämmelser, som gäller för förvaltningen av nationens fonder.
§2
Fyra femtedelar av fondens ränta utdelas årligen som premium, dock så att beloppet
avrundas nedåt till närmaste hela femtal kronor. Återstående ränteavkastning läggs varje
år till fondkapitalet för detsammas förstärkande.
§3
Premiet utdelas vid högtidslandskapet den 30 april till en välartad och behövande
landsman, som är för terminen vid universitetet närvarande, enligt de bestämmelser, som
gäller för Wallins premium.
§4
Ändring av eller tillägg till detta reglemente görs enligt de bestämmelser, som gäller för
ändring av nationens reglementariska föreskrifter.
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S. von Schewens stipendiestiftelse
Instiftat: 1900
Kategori: Universitetsförvaltat stipendium
Urkund: UAF (Nr: 91641)
Beslutas av: Rektor
Utdelas vid:
Längd/period: Hela studietiden
Sammanfattning
von Schewens stipendium tilldelas obemedlad teologistuderande av VästmanlandsDala
nation. Stipendium utdelas av rektor efter förslag av nationens stipendienämnd och får
innehas hela studietiden. Stiftelsen tillkom genom testamentariskt förordnande i januari
1900 av Constance von Schewen och Sigrid von Schewen, Fellingsbro, med tillägg och
ändringar av Sigrid von Schewen den 8 juni 1937. Ursprungligt kapital 2.000 kronor.
Universitetet mottog stiftelsen till förvaltning 1948.
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D. Sellbergs stipendiestiftelse
Instiftat: 1944
Kategori: Universitetsförvaltat stipendium
Urkund: UAF (Nr: 91646)
Beslutas av: Rektor
Utdelas vid:
Längd/period: Innehas maximalt i 3 år
Sammanfattning
Sellbergs stipendium tilldelas behövande, flitig och begåvad studerande av
VästmanlandsDala nation. Stipendium utdelas av rektor efter förslag av nationens
seniorskollegium och får enligt praxis uppbäras i tre år. Stiftelsen tillkom genom
testamentariskt förordnande den 9 oktober 1944 av Hulda Sellberg, Lund. Ursprungligt
kapital 15.100 kronor. Universitetet mottog stiftelsen till förvaltning 1957.
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S. Sernskjölds stipendiestiftelse
Instiftat: 1795
Kategori: Universitetsförvaltat stipendium
Urkund: UAF (Nr: 91648)
Beslutas av: Rektor
Utdelas vid:
Längd/period: Innehas maximalt i 6 år
Sammanfattning
Sernskjölds stipendium tilldelas flitig studerande, helst av VästmanlandsDala nation, som
vinnlägger sig om i synnerhet det latinska språket med företräde för släkting. Stipendium
utdelas av rektor och får innehas i sex år. Stiftelsen tillkom genom testamentariskt
förordnande den 27 juni 1795 av landshövdingen Samuel Sernskjöld, Stockholm.
Ursprungligt kapital 3.000 riksdaler banco.
Ingen hänsyn tas längre till kravet ”göra sig skickliga till rikets och det allmännas tjänst”
(se urkunden), då detta numera svårligen låter sig definieras. Prioriteringsordning vid
tilldelning är enligt 1960 års PM (VDala rår dock inte över detta stipendium längre): 1.
Släkting, 2. Student som studerar eller studerat latin. 3. Annan stud. 4. Ingen hänsyn
ekonomi.
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Birgitta Snis minnesfond
Instiftat: 1978
Kategori: Nationsförvaltat premium
Urkund: A I b: 14
Beslutas av: Högtidslandskapet
Utdelas vid: Högtidslandskapet
Längd/period: Vart tredje år
Sammanfattning
Nationsförvaltat. Instiftades 1978 efter insamling bland landsmän till minne av den genom
trafikolycka omkomna Birgitta Snis. Premiet, som utdelas vart tredje år (2013, 2016 osv),
går till en landsman som har gjort nationen stora tjänster och som gjort sig omtyckt på
nationen. Premiet ska tillfalla någon som arbetar på nationen i Birgittas anda och
därigenom utgöra en hyllning till kamratskapen och nationstanken. Endast i undantagsfall
bör premiet delas. Traditionen bjuder att Bo Aulin delar ut/föreslår mottagare till detta
premium. Utses av högtidslandskapet.
Reglemente
Fastställt av landskap 10 april 1978.
Genom en olyckshändelse den 3 december 1976 omkom fil. kand. Birgitta Snis, född i
Köping den 14 november 1950, nationens sekreterare 1975 och avhållen landsmaninna. De
medel som influtit till nationen för att hedra hennes minne har sammanförts i en fond
benämnd Birgitta Snis minnesfond.
§1
Birgitta Snis minnesfond förvaltas av nationens förvaltningsutskott enligt de allmänna
bestämmelser som gäller för förvaltning av nationens fonder.
§2
De första tre åren utdelas fondens hela avkastning som premium. Därefter utdelas vart
tredje år tre femtedelar av avkastningen för tre på varandra följande år. Premiebeloppet
avrundas nedåt till närmaste tiotal kronor. Återstående avkastning läggs till fondkapitalet
för detsammas förstärkande.
§3
Premiet utdelas utan föregående ansökan vid högtidslandskapet den 30 april det år som
kommer näst efter det sista i treårsperioden till en för terminen vid Uppsala universitet
närvarande och i nationen inskriven studerande som förtjänstfullt arbetat för nationens
bästa och som gjort sig omtyckt på nationen.
§4
Ändring av eller tillägg till detta reglemente görs enligt de bestämmelser som gäller för
ändring av nationens reglementariska föreskrifter.
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G. A. Sparres stipendiestiftelse
Instiftat: 1917
Kategori: Universitetsförvaltat stipendium
Urkund: UAF (Nr: 91658)
Beslutas av: Rektor
Utdelas vid:
Längd/period: Innehas maximalt i 3 år
Sammanfattning
G. A. Sparres stipendium tilldelas behövande manlig studerande tillhörande Stockholms,
Västgöta eller VästmanlandsDala nation med företräde för sökande som har examen från
Södra latinläroverket i Stockholm eller som är från Norra Fågelås, Husaby, Ova eller
Skälvums socknar i Västergötland eller Nedan Siljans domsaga i Dalarna. Stipendium
utdelas av rektor och får innehas i tre år.
Stiftelsen tillkom genom terstamentariskt förordnande den 17 maj 1917 av grevinnan
Ingrid Sparre, Stockholm. Ursprungligt kapital 50.000 kronor. Universitetet mottog
stiftelsen till förvaltning 1937. Förordnandet gjordes till minne av maken Gustaf Alexis
Sparre.
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Johan Oscar och Walborg Sundströms minne
Instiftat: 1915
Kategori: Främmande stipendier
Urkund:
Beslutas av: Karlstads domkapitel
Utdelas vid: höstterminer
Längd/period: Innehas i tre år med möjlighet till prolongation i två år
Sammanfattning
Ändamålet för denna samfond är utöva hjälpverksamhet bland behövande efterlevande
till präster inom Karlstads stift med företräde för kvinnor. Även andra behövande kvinnor
som är födda i Värmland, Västmanland eller Östergötland, dock med företräde för
prästdöttrar, äger rätt till utdelning ur samfonden.
Ansökningstiden går ut 1 oktober varje år.
Reglemente
Stadgar för Karlstads domkapitels samfond för högskolestuderande
§1
Samfonden har bildats genom sammanläggning av följande fonder:
Sven Elfdaalii stiftsfond
Frithiof Hambergs och Matilda Lundströms stipendii fond
Karlstads stifts stipendiefond
Alfred och Hilda Nybergs stipendiefond
Kollekt för stiftets prästrekrytering
(Kollektstipendier för studerande i allmänhet och Kollektstipendier för studerande)
Johan Oscar och Walborg Sundströms minne, hälften
S D Mellquists fond, en tredjedel
I von Echstedts stipendiefond
Kontraktsprosten Lars Edgrens och hans maka Katarina Bergers minne
För samfonden har lagts upp en donationsbok med dels en förteckning över de fonder
som ingår i samfonden och de föreskrifter som gällde för dem före sammanläggningen,
dels stadgar för samfonden.
§2
Samfonden förvaltas av Karlstads domkapitel.
§3
Av den årliga avkastningen, sedan minst en tiondel lagts till kapitalet, får minst hälften
användas till stipendier för teologie studerande från Karlstads stift eller teologie
studerande som ämnar inträda i prästerlig tjänst i Karlstads stift, och återstoden till
stipendier till högskolestuderande som genomgått gymnasieskola i Karlstad.
Även andra högskolestuderande som är inskrivna vid Värmlands, Västmanlands eller
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Östgöta nation, med företräde för prästsöner, äger rätt till utdelning ur samfonden, men
endast med så stor del som svarar mot hälften av Johan Oscar och Walborg Sundströms
minnes del i samfondens avkastning.
Ättlingar till kontraktsprosten Edgren och hans maka ska ha företräde till utdelning, men
endast med så stor del som svarar mot kontraktsprosten Lars Edgrens och hans maka
Katarina Berger minnes del i samfondens avkastning.
Avkastningen får inte användas för ändamål som skall tillgodoses med utdebiterade
medel.
§4
Vid disposition av samfonden ska lämplig hänsyn tas till föreskrifterna i urkunderna för
de i samfonden ingående donationerna.
§5
Samfondens ekonomiska förvaltning handhas av kammarkollegiets fondbyrå.
Epostkontakt med Ingela Stålhandske, stiftsjurist (20140505, Elin Carlsson):
”2013 utdelades stipendier till 9 sökande varav en med nationstillhörighet. Så har det
enligt vår tidigare handläggare sett ut även tidigare år. De flesta som beviljas stipendier
har genomgått gymnasieskola i Karlstad. Med sökande avses alla medlemmar i
VästmanslandsDala nation.”
”Genom en permutation 1992 bildades Karlstads domkapitels samfond för
högskolestuderande genom en sammanläggning av ett antal fonder däribland Johan Oscar
och Walborg Sundströms minne, hälften. Jag bifogar stadgarna.
Samma år bildades även genom permutation Karlstads domkapitels samfond för
behövande efterlevande till präster genom en sammanläggning av ett antal fonder
däribland Johan Oscar och Walborg Sundströms minne, hälften.
Ändamålet för denna samfond är utöva hjälpverksamhet bland behövande efterlevande
till präster inom Karlstads stift med företräde för kvinnor. Även andra behövande kvinnor
som är födda i Värmland, Västmanland eller Östergötland, dock med företräde för
prästdöttrar, äger rätt till utdelning ur samfonden.
Ansökningstiden går ut 1 oktober varje år.
Stiftets handläggare är Karin Andersson, administrativ chef.
karin.andersson.kd@svenskakyrkan.se”
Ur universitetets stipendiehandbok 1980:
Till medellös studerande av VästmanlandsDala nation i Uppsala med företräde för
prästbarn. Får innehas i tre år med två års prolongation. Ansökan ställd till domkapitlet i
Karlstad skall sedan stipendiet ledigförklarats på nationens anslagstavla inlämnas till
nationens Förste kurator för vidarebefordran till domkapitlet som utser stipendiat (1888.
XIV:370)
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Utdrag ur protokoll hållet i Karlstads Domkapitel den 10 mars 1915
§ 25
Företog Domkapitlet till avgörande frågan om bestämmande av de närmare föreskrifter,
som vore erforderliga för utdelning av räntan ur den under Domkapitlets förvaltning
stående fonden Johan Oscar och Walborg Sundströms minne, vilken fond inberäknat influtna
räntor den 31 december 1914 utgjorde 46 920 kronor 71 öre.
Enligt det av makarna Sundström den 20 oktober 1888 upprättade testamente skulle
hälften av årliga räntan eller revenuet utdelas till en eller flera medellösa, välartade
studerande av Värmlands, Västmanlands eller Östgöta nation och företrädesvis till
prästsöner   .
Beträffande den hälften av räntan, som skulle utdelas till studerande, beslöt nu
domkapitlet
att utdelning skulle ske i form av stipendiet å 100 à 200 kronor (stipendium för visst
kalenderår utbetalas med hela beloppet under maj månad) till medellösa, välartade
studerande av Värmlands, Västmanlands (genom prejudikat är styrkt, att härmed avses
varje i övrigt kompetent studerande av VästmanlandsDala nation) eller Östgöta nationer i
Uppsala samt Värmlands eller Östgöta nationer i Lund, med företräde för prästsöner;
att stipendierna får åtnjutas under tre år, dock att före utbetalningen till Domkapitlet
utsändes intyg, att stipendiaten fortfarande idkar studier vid universitetet och är inskriven
i någon av ovannämnda nationer;
att stipendiaterna äger rätt att söka och, om omständigheterna sådant påkalla, erhålla
förlängning i tiden för stipendiernas åtnjutande i ytterligare två år;
att ledighet av stipendium ska tillkännages genom anslag å Domkapitlets samt
ovannämnda nationers anslagstavlor;
att ansökningar till stipendium, ställda till Karlstads Domkapitel, ska avlämnas till
nationernas respektive kuratorer, som lär benäget insända till Domkapitlet, och vara
åtföljda av intyg
a) om närvaro vid universitetet,
b) om avlagda akademiska examina eller tentamina,
c) om innehavande stipendier,
d) om medellöshet,
e) om frejd genom s.k. nationsbetyg,
f) om faderns yrke.

Därjämte beslöt Domkapitlet:
att stipendierna och understöden skulle så vitt möjligt fördelas jämnt mellan de tre
provinserna;
att stipendierna och understöden skulle utbetalas årligen den 15 maj;
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att därest de upplupna räntorna ur fonden något år skulle understiga de beviljade
stipendierna och understöden, förbehåller sig domkapitlet att i erforderlig mån minska
samma stipendier eller understöd.
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W. E. Swedelii sparkassa
Instiftat: 1883
Kategori: Nationsförvaltad lånekassa (allmänna förvaltningen)
Urkund:
Beslutas av: Styrelsen
Utdelas vid:
Längd/period: Till behövande
Reglemente
§1
W. E. Svedelii sparkassa är en bland professor Wilhelm Erik Svedelii vänner och landsmän
till hans avgång som Inspektor för VästmanlandsDala nation insamlad kassa, som av
honom den 10 februari 1883 överlämnades till nationens förvaltningsutskott att av detta
förvaltas såsom nationens egendom under kontroll och ansvarighet, sådan som för
nationens övriga kassaförvaltning stadgad och gällande är. Kassan kapital utgjorde vid
överlämnandet kronor 4 851:25.
§2
Sparkassan, som aldrig får förminskas under det ursprungliga kapitalet, ska användas
huvudsakligen såsom lån på möjligast fördelaktiga villkor till medlemmar av
VästmanlandsDala nation, som är i behov av hjälp och understöd för att kunna fullborda
sin utbildning för den levnadsbana de valt, vare sig genom studier vid högre
bildningsanstalt inom eller utomlands (till exempel universitet, tekniska högskolor,
krigshögskolor och dylikt) eller genom praktisk verksamhet, som kan utgöra en
nödvändig förberedelse för avläggande av examen vid dessa eller för erhållande av sådan
anställning, vartill dylika studier behövas.
Om för något särskilt fall anledning förefinnes, kan möjligen uppkommande besparingar
av tillfällig natur användas såsom premier.
§3
Låntagaren bör vara en i sedligt avseende aktningsvärd person, vars studier och
ekonomiska ordentlighet är sådana, att grundad förhoppning finns, det samma person ska
bli en duglig människa på den levnadsväg, som föreligger.
§4
Lån utlämnas helst å belopp av 1 000 kronor eller mera. Dock kan även mindre lån
utdelas, om vid något tillfälle kassans kontanta tillgång är mindre eller om en låntagare
kan till exempel avsluta sin kurs med en summa som är mindre men vilken han dock
oundgängligen behöver.
§5
Lån utlämnas mot skuldförbindelse enligt av styrelsen med iakttagande av i § 6 givna
bestämmelser fastställt formulär samt mot säkerhet, som av styrelsen prövas fullgod.
§6
135

1. Å större lån, 1 000 kronor eller däröver, beräknas räntan efter totalt 10 % för de tre
första åren och efter högst 5 % per år under den följande tiden.
2. Den första treårsperiodens ränta (efter totalt 10 %) behöver inte erläggas årligen
utan betalas vid slutet av tredje året. Under de följande åren betalas räntan vid
slutet av varje år, varjämte lånet amorteras med en femtedel av kapitalet under
vartdera av dessa fem år.
3. Brister låntagare i fullgörande av sina skyldigheter, löper lånet med 5 % ränta från
den dag detta skett.
4. Styrelsen äger såsom långivare rätt att, om det så finner påkallat, när som helst
uppsäga lån till betalning vid anfordran. Låntagare äger å andra sidan rätt att en
månad efter uppsägning inbetala lånet helt eller delvis.
§7
Minst trettio dagar före den dag, då medel i denna kassa blir tillgängliga, ska
Skattmästaren anslå medlen till ansökan lediga och därvid uppge det tillgängliga
kapitalets storlek och den tid, då låneansökan, ställd till styrelsen och innehållande
uppgifter om föreslagen säkerhet, ska till denne inges.
§8
Av den ränta å från kassan utlämnade lån, som årligen inbetalas, utgår
förvaltningskostnader enligt bestämmelserna i StipFondR § 3. Återstoden tillförs kassan.
§9
Om ändring av eller tillägg till detta reglemente beslutar styrelsen.
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R. A. Swederus stipendiestiftelse
Instiftat: 1895
Kategori: Universitetsförvaltat stipendium
Urkund: UAF (Nr: 91683)
Beslutas av: Rektor
Utdelas vid:
Längd/period: Hela studietiden
Sammanfattning
Swederi stipendium tilldelas för flit och goda seder känd medicine studerande av
VästmanlandsDala nation, med företräde, oavsett nation, för släkting. Stipendium utdelas
av rektor och får innehas hela studietiden vid Uppsala universitet.
Stiftelsen tillkom genom gåvobrev av provinsialläkare R. A. Swederus, adjunkt M. B.
Swederus och skogsförvaltare K. E. Swederus, undertecknat i Kopparberg, Uppsala och
Sala den 9, 14 resp. 16 december 1895. Ursprungligt kapital 3.000 kronor. Gåvan skedde till
minne av den framlidne brodern, stadsläkaren i Sala N. S. Swederus.
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Söderstens premiefond  En gammal landsmans gåva
Instiftat: 1925
Kategori: Nationsförvaltat premium
Urkund:
Beslutas av: Seniorer och hedersledamöter
Utdelas vid: Högtidslandskapet
Längd/period: Årligen
Sammanfattning
Nationsförvaltat. Instiftades genom testamente 1925. Premiet utdelas årligen till någon
nationen tillhörig, skötsam medicine studerande, som därav kan vara i behov. Utses av
seniorer och hedersledamöter.
Reglemente
§1
Den av doktor Gunnar Södersten genom testamente av den 15 maj 1925 stiftade
premiefonden förvaltas av nationens förvaltningsutskott enligt de allmänna bestämmelser,
som gäller för förvaltningen av nationens fonder.
§2
Fyra femtedelar av fondens ränta utdelas årligen som premium, dock så att beloppet
avrundas nedåt till närmaste hela tiotal kronor. Återstående ränteavkastning läggs varje år
till fondkapitalet för detsammas förstärkande.
§3
Premiet utdelas under namn av En gammal landsmans gåva vid högtidslandskapet den 30
april till någon nationen tillhörig, skötsam medicine studerande, som därav kan vara i
behov, enligt de bestämmelser, som gäller för Wallins premium.
§4
Ändring av eller tillägg till detta reglemente görs enligt de bestämmelser, som gäller för
ändring av nationens reglementariska föreskrifter.
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Terminens recentior
Instiftat: 2011
Kategori: Främmande premium
Urkund: KK
Beslutas av: Särskild kommitté
Utdelas vid: KK:s reccegaskmottagning
Längd/period: Varje termin
Sammanfattning
Terminens recentior är en utmärkelse som Kuratorskonventet instiftade 20110518. Vidare
regleras utdelandet i KK:s marknadsföringsplan för varje år.
Seniorskonventet utser (vt 13) en kommitté bestående av 1Q, 2Q, Bibliotekarie samt två
juniorer (ht 12: seniorer) som innan reccegasken har i uppdrag att efter nomineringar utse
terminens recentior. Förste kurator annonserar på funktionärslistan och anslagstavlan om
utmärkelsen och sista nomineringsdatum. Nomineringar lämnas in till Förste kurator.
”Terminens Recentior är en utmärkelse som delas ut till 13 recentiorer som gjort något bra
för Uppsalas studentnationer. Priset tillfaller en recentior på varje nation efter följande
kriterier:
Regler
§1
Utmärkelsen Terminens Recentior delas ut till den recentior som på sin nation bidragit i
stor utsträckning till nationens verksamhet. Detta kan innebära att recentioren bedrivit
entreprenörskap inom nationen, på något sätt stöttat nationen eller spridit glädje inom
nationen.
§2
Kandidater till Terminens Recentior får ej ha varit medlem i någon av Uppsalas
studentnationer i färre än 1 termin och ej fler än 3 terminer. Inskrivna nomineras således
inte samma termin de skrivs in utan för deras första läsår.
§3
Varje medlem i en nation kan nominera kandidater till Terminens Recentior. Nominering
genomförs genom att fylla i en Nomineringsblankett och lämna in den i slutet kuvert till
respektive förste kurator. Nomineringar kan lämnas fram till den 31 augusti för att
utmärkas till höstterminens Terminens Recentior. Samt 31 januari för att utmärkas till
vårterminens Terminens Recentior.
§4
Förste kurator ansvarar för att nomineringarna bereds för ändamålet i lämpligt
nationsorgan där nationens Terminens Recentior utses.
Belöning
Ett fint pris
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En medalj
Ett diplom
En blomma
Utmärkelse
Alla nationers Terminens Recentiorer belönas i samband med reccegasquen påföljande
termin.
Utmärkelsen delas ut i nationsordning av CC och varje Terminens Recentiors motivering
läses upp i samband med belöningen.
Affischering och information
MA skickar ut affischer i god tid till 1Q:arna som anslår om tävlingen på respektive
nation.”
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M. Terseri stipendiestiftelse
Instiftat: 1703
Kategori: Universitetsförvaltat stipendium
Urkund: UAF (Nr: 91692)
Beslutas av: Rektor
Utdelas vid:
Längd/period: 1 år
Sammanfattning
Terseri stipendium tilldelas studerande av VästmanlandsDala nation med företräde för
släkting. Stipendium utdelas av rektor efter förslag av nationen och får innehas i ett år.
Stiftelsen tillkom genom testamentariskt förordnande den 25 augusti 1703, med tillägg den
11 augusti 1710(?), av fru borgmästarinnan Margareta Tersera, Falun. Ursprungligt kapital
20.000 daler kopparmynt. Margareta Tersera var gift med borgmästaren Johan Holenius.
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Fonden Uno Timms minne
Instiftat: 1943
Kategori: Nationsförvaltat premium
Urkund: F II d
Beslutas av: Seniorer och juniorer
Utdelas vid: Höstterminens tredje lagtima landskap
Längd/period: Årligen
Sammanfattning
Nationsförvaltat. Instiftades av fru Eva Timm 1943. Utdelas årligen. Tilldelas för terminen
närvarande välartad teologie studerande av VästmanlandsDala nation, som på grund av
röstbegåvning och visat intresse för sång kan förväntas under sin blivande prästgärning
komma att verka berikande på det musikaliska inslaget i gudstjänsterna. Efter förslag av
seniorskonventet välja närvarande seniorer och juniorer vid höstterminens sista lagtima
landskap genom sluten omröstning innehavare av premiet.
Donationsbestämmelser
Enligt tidigare löfte överlämnar jag härmed tiotusen (10 000:) kronor att bilda en under
nationens förvaltning stående fond, benämnd Uno Timms minne.
Såsom villkor för gåvan gäller, att avkastningen på beloppet ska tillfalla mig så länge jag
lever, därvid jag förutsätter, att nationen utan att eftersätta kravet på säkerhet placerar
medlen så att bästa möjliga avkastning erhålls.
Efter min död ska den årliga avkastningen, sedan 1/10 därav lagts till kapitalet, utdelas
till teologie studerande av VästmanlandsDala nation, som är sångare. Jag överlåter åt
nationen att närmare utforma erforderliga regler för utdelandet och nämner blott till
ledning härför, att min önskan är, att hjälpa välartad teologie studerande, som på grund
av röstbegåvning och visat intresse för sång kan förväntas under sin blivande
prästgärning komma att verka berikande på det musikaliska inslaget i gudstjänsterna.
Reglemente
§1
Den av fru Eva Timm genom gåvobrev den 8 oktober 1943 stiftade fonden Uno Timms
minne förvaltas av nationens förvaltningsutskott enligt de allmänna bestämmelser, som
gäller för förvaltningen av nationens fonder.
§2
Nio tiondelar av den årliga avkastningen, beloppet dock avrundat nedåt till närmaste hela
tiotal kronor, utdelas årligen som premium, benämnt Uno Timms minne. Återstående del
av räntan läggs till fondkapitalet för att förstärka detsamma.
§3
Premiet tilldelas utan föregående ansökan för terminen närvarande välartad teologie
studerande av VästmanlandsDala nation, som på grund av sin röstbegåvning och visat
intresse för sång kan förväntas att under sin blivande prästgärning komma att verka
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berikande på det musikaliska inslaget i gudstjänsterna.
§4
Efter förslag av seniorskonventet väljer närvarande seniorer och juniorer vid
höstterminens sista lagtima landskap genom sluten omröstning innehavare av premiet.
§5
Ändring av eller tillägg till detta reglemente görs enligt de bestämmelser, som gäller för
ändring av nationens reglementariska föreskrifter och ska under fru Eva Timms livstid
underställas henne för godkännande.
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Albert och Maria Törners fond
Instiftat: 1943
Kategori: Främmande premium
Urkund:
Beslutas av: Seniorskonventet
Utdelas vid: Högtidslandskapet
Längd/period: årligen
Sammanfattning
Förvaltas av Avesta kommun, som även avgör summa. Instiftades genom testamente 1943.
Utdelas årligen till en teologie studerade av VästmanlandsDala nation i Uppsala.
Reglemente
Reglemente att gälla vid VästmanlandsDala nation i Uppsala. Fastslaget av landskapet 17
september 1979.
§1
Den av folkskolläraren i Hedemora J. Albert Törner och hans hustru Maria Törner, född
Eklöf, genom testamente av den 19 november 1943 stiftade fonden förvaltas av Avesta
kommun.
§2
Ett hundra kronor utdelas årligen som premium till en teologie studerande av
VästmanlandsDala nation i Uppsala.
§3
Seniorskonventet utser innehavare av premium.
§4
Premium utdelas vid Högtidslandskapet den 30 april varje år.
§5
Ändring av eller tillägg till detta reglemente görs i enlighet med de bestämmelser, som
gäller för ändring av nationens reglementen.
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Otto Ulffs premiefond
Instiftat: 1894
Kategori: Nationsförvaltat premium
Urkund:
Beslutas av: Juniorer
Utdelas vid: Högtidslandskapet
Längd/period: Utdelas udda år
Sammanfattning
Instiftades 1894 av den vice häradshövdingen Otto Ulff. Utdelas vartannat år på
högtidslandskapet. Premiet ska tillfalla en junior. Utses av juniorer.
Reglemente
§1
Den av vice häradshövdingen O. Fr. Ulff genom testamente av den 23 april 1894 stiftade
Otto Ulffs premiefond vilken senare utökats genom en donation den 24 januari 1936 å
kronor 1 500 av arvingarna efter teologie kandidat Johannes Ulff, förvaltas av nationens
förvaltningsutskott enligt de allmänna bestämmelser, som gäller för förvaltningen av
nationernas fonder.
§2
Fyra femtedelar av fondens ränta för två på varandra följande år utdelas som premium.
Premiebeloppet avrundas nedåt till närmaste hela femtal kronor. Återstående
ränteavkastning läggs årligen till fondkapitalet för detsammas förstärkande.
§3
Premiet utdelas utan föregående ansökan vid högtidslandskapet den 30 april det år, som
kommer näst efter det andra i tvåårsperioden, genom sluten omröstning av närvarande
juniorer till en junior, som är för terminen vid universitetet närvarande och som ådagalagt
särdeles god flit och ett hedrande uppförande.
§4
Ändring av eller tillägg till detta reglemente görs enligt de bestämmelser, som gäller för
ändring av nationens reglementariska föreskrifter.
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Wallins premiefond
Instiftat: 1837
Kategori: Nationsförvaltat premium
Urkund:
Beslutas av: Seniorer och hedersledamöter
Utdelas vid: Högtidslandskapet
Längd/period: Årligen
Sammanfattning
Nationsförvaltat. Detta nationens första och mest prestigefyllda premie instiftades 1837
och utdelas årligen. Förste kurator inleder högtidslandskapet med följande ord, hämtade
från Wallins gåvobrev:
”Med varm hand! För att på ett varaktigare sätt än genom nästföregående troligen snart förljudna
tillfällighetssång (syftar till Vivant Westmannias) bevara minnet av min varma tacksamhet för
landsmännen mig visade vänskap och tillgivenhet får jag härmed såsom mitt fasta oåterkalleliga
beslut förordna: Att femtio riksdaler banko skola årligen på vårens och ungdomens urgamla högtid,
Valborgsmässoafton, utdelas till någon behövande yngling, som är medlem av VästmanlandsDala
nation i Uppsala, ger gott hopp om sig genom flit i studier eller väl använda snillegåvor i förening
med hedrande uppförande…….Denne yngling väljes årligen uti för detta ändamål på
valborgsmässoafton samlat landskap per capita, och uti valet deltaga utom Inspektor, Kurator och
Bibliotekarie alla närvarande såsom medlemmar af nationen immatrikulerade Membra Honoraria
och seniorer. I händelse av paria vota har Inspektor utslagsrösten.”
Tilldelas således behövande yngling, som är medlem av VästmanlandsDala nation i
Uppsala och ger hopp om sig genom flit i studier eller väl använda snillegåvor i förening
med ett hedrande uppförande. Endast doktorer med avlagda prov sedan 1 maj föregående
år kan komma i fråga. Utses av seniorer och hedersledamöter. Sluten omröstning.
Utdrag ur ärkebiskopen J O Wallins gåvobrev och testamentariska förordnande
”Med varm hand!
För att på ett varaktigare sätt än genom nästföregående troligen snart förljudna och
flömda Tillfällighetssång (Tack och Svar eller WestmannoDalaSång med anledning av
Nationens hälsning till ärkebiskop Wallin den 17 mars 1837.) bevara minnet af min varma
tacksamhet för Landsmännens mig visade vänskap och tillgifvenhet får jag härmed såsom
mitt fasta och oåterkalleliga beslut förordna:
Att Femtio Riksdaler Banko skola årligen på Wårens och Ungdomens urgamla Högtid,
Wallborgsmässo afton, utdelas till någon behöfvande Yngling, som är Medlem af
Westmanlands och Dala Nation i Upsala, ger godt hopp om sig genom flit i studier eller
väl använda snillegåfvor i förening med ett hedrande uppförande   .
Denne Yngling väljes årligen uti för detta ändamål på Wallborgsmässo afton samladt
Landskap per capita, och uti valet deltaga utom Inspector, Curator och Bibliotekarie alla
närvarande såsom Medlemmar af Nationen immatriculerade Membra Honoraria och
Seniorer. I händelse av Paria vota har Inspector utslagsrösten.   ; skolande efter min död
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utur mitt bo uttagas ett Capital af Ett Tusende Rdr Banko,   .
Stockholm den 27 April 1837.
Joh. Olof Wallin.
(Sig.)”
Reglemente
§1
Den av ärkebiskopen Johan Olof Wallin genom ovanstående testamentariska förordnande
stiftade premiefonden, vilken senare ökats genom gåvor den 6 november 1922 av
direktören Erik Falk och den 27 april 1923 av vice häradshövdingen Gustaf Sandström,
förvaltas av Nationens förvaltningsutskott enligt de allmänna bestämmelser, som gäller
för förvaltningen av nationens fonder.
§2
Fyra femtedelar av fondens ränta utdelas årligen som premium, dock så att beloppet
avrundas nedåt till närmaste hela femtal kronor. Återstående ränteavkastning läggs varje
år till fondkapitalet för detsammas förstärkande.
§3
Premiet utdelas utan föregående ansökan vid högtidslandskapet den 30 april av
närvarande hedersledamöter och seniorer till en behövande landsman, som är för
terminen vid universitetet närvarande och som ger gott hopp om sig genom flit i studier
eller väl använda snillegåvor i förening med ett hedrande uppförande.
§4
Ändring av eller tillägg till detta reglemente görs enligt de bestämmelser, som gäller för
ändring av nationens reglementariska föreskrifter.
Kuriosa
Wallins premium utdelas enligt praxis till landsman som sedan senaste högtidslandskap
avlagt doktorsexamen.
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Wallmans stipendiefond
Instiftat: 1866
Kategori: Nationsförvaltat stipendium
Urkund:
Beslutas av: Seniorskonventet
Utdelas vid:
Längd/period: Innehas maximalt i 4 terminer
Sammanfattning
Nationsförvaltat. Den första nationsförvaltade stipendiefonden instiftades genom
testamente 1866. Utdelas varje år som två stipendier. Stipendium tilldelas mindre
bemedlad studerande av VästmanlandsDala nation, som är för terminen vid universitetet
närvarande och som antingen är född inom landskapet Dalarna av föräldrar, vilka där
någon längre tid varit bosatta, eller som sedan barndomen där haft sin hemvist. Samme
stipendiat uppbär stipendium högst under fyra på varandra följande terminer.
Reglemente
§1
Den av direktören Claes Wallman genom testamente av den 22 december 1866 stiftade
stipendiefonden förvaltas av nationens förvaltningsutskott enligt de allmänna
bestämmelser, som gäller för förvaltningen av nationens fonder.
§2
Fyra femtedelar av fondens ränta utdelas årligen som två lika stora stipendier. Beloppet av
varje stipendium avrundas nedåt till närmaste hela femtal kronor. Återstoden av
ränteavkastningen läggs varje år till fondkapitalet för detsammas förstärkande.
§3
Stipendium tilldelas mindre bemedlad studerande av VästmanlandsDala nation, som är
för terminen vid universitetet närvarande, och som antingen är född inom landskapet
Dalarna av föräldrar, vilka där någon längre tid varit bosatta, eller som sedan barndomen
där haft sitt hemvist.
§4
Samma stipendiat uppbär stipendium högst under fyra på varandra följande terminer.
§5
Vid inträffad ledighet kungör Förste kurator stipendiet ledigt att inom fjorton dagar sökas
hos nationens seniorskonvent. Ansökningshandlingarna ställs till konventet och inges till
Förste kurator.
§6
Innehavare av stipendium utses av seniorskonventet bland kompetenta sökande senast
fjorton dagar efter ansökningstidens utgång. Stipendiat väljs med enkel majoritet. Vid lika
röstetal skiljer lotten.
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§7
Ändring av eller tillägg till detta reglemente görs enligt de bestämmelser, som gäller för
ändring av nationens reglementariska föreskrifter.
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Wallqvists stipendiefond
Instiftat: 1938
Kategori: Nationsförvaltat stipendium
Urkund:
Beslutas av: Seniorskonventet
Utdelas vid:
Längd/period: Innehas maximalt i 3 år
Sammanfattning
Nationsförvaltat. Instiftades genom testamente 1938. Utdelas årligen i form av tolv
stipendier. Stipendium tilldelas en för terminen närvarande studerande av Västmanlands
Dala nation. Vid utdelandet av stipendium bör, då sökande anses lika berättigade till
stipendium, företräde lämnas studerande, tillhörande den humanistiska fakulteten.
Samma stipendiat uppbär stipendium under tre på varandra följande år, såvida han under
denna tid är vid universitetet närvarande och i nationen inskriven.
Reglemente
Ur styrelsehandlingar från mars 1985.
§1
Den av Direktör August Wallqvist genom testamente av den 2 april 1938 stiftade
stipendiefonden förvaltas som en särskild fond av nationens förvaltningsutskott under
benämningen Emmy och August Wallqvists stipendiefond.
§2
Fondens årliga nettoavkastning utdelas i form av fyra stipendier på ettusenfemhundra
(1 500) kronor vardera. Det belopp som kvarstår sedan stipendierna utdelats tilläggs
kapitalet. Skulle nettoavkastningen räcka därtill äger nationens förvaltningsutskott
bestämma om inrättandet av ytterligare stipendier på 1 500 kr. Då stipendieantalet uppgår
till tolv (12) ska dock ej fler stipendier inrättas utan ska överskjutande avkastning efter
förvaltningsutskottets beslut tilläggas stipendiebeloppen, dock avrundat nedåt till
närmaste hela tiotal kronor.
§3
Stipendium tilldelas en för terminen närvarande studerande av VästmanlandsDala
nation. Vid utdelande av stipendium bör, då sökande anses lika berättigade till erhållande
av stipendium, företräde lämnas studerande, tillhörande den humanistiska fakulteten.
§4
Samma stipendiat uppbär stipendium under tre på varandra följande år, såvida denna
under denna tid är vid universitetet närvarande och i nationen inskriven.
§5
Vid inträffad ledighet kungör Förste kurator stipendiet ledigt att inom fjorton dagar sökas
hos nationens seniorskonvent. Ansökningshandlingarna ställs till konventet och inges till
Förste kurator.
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§6
Innehavare av stipendium utses bland kompetenta sökande senaste fjortonde dagen efter
ansökningstidens utgång. Stipendiat väljs med enkel majoritet. Vid lika röstetal skiljer
lotten.
§7
Ändring av eller tillägg till detta reglemente görs enligt de bestämmelser, som gäller för
ändring av nationens reglementariska föreskrifter.
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J. Watz premiefond
Instiftat: 1877
Kategori: Nationsförvaltat premium
Urkund:
Beslutas av: Seniorer och hedersledamöter
Utdelas vid: Högtidslandskapet
Längd/period: Vart tredje år
Sammanfattning
Instiftades 18771886 genom årliga gåvor av kyrkoherde J. Watz. Utdelas vart tredje år
(2015, 2018 osv). Tilldelas behövande yngling, som är medlem av VästmanlandsDala
nation i Uppsala och ger hopp om sig genom flit i studier eller väl använda snillegåvor i
förening med ett hedrande uppförande. Utses av seniorer och hedersledamöter.
Reglemente
§1
Den av kyrkoherden J Watz genom årliga gåvor under tiden 18771886 stiftade fonden
förvaltas av nationens förvaltningsutskott enligt de allmänna bestämmelser, som gäller för
förvaltningen av nationens fonder. Den ränta, som årligen krediteras fonden, ska odelad
läggas till dess kapital, intill dess detta uppgår till 2 000 kronor.
§2
Sedan fonden nått denna storlek, ska fyra femtedelar av räntan för tre på varandra
följande år utdelas som premium. Premiebeloppet avrundas nedåt till närmaste hela
femtal kronor. Återstående ränteavkastning läggs årligen till fondkapitalet för detsammas
förstärkande.
§3
Premiet utdelas vid högtidslandskapet den 30 april det år, som kommer näst efter det sista
i treårsperioden, till en behövande landsman, som är för terminen vid universitetet
närvarande, enligt de bestämmelser, som gäller för Wallins premium.
§4
Ändring av eller tillägg till detta reglemente görs enligt de bestämmelser, som gäller för
ändring av nationens reglementariska föreskrifter.
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VDala vänners premium
Instiftat:
Kategori: främmande premium
Urkund:
Beslutas av: VDala vänners styrelse/årsstämma
Utdelas vid: Vårbalen (2012) eller höstgasken (2013)
Längd/period: Årligen
Sammanfattning
Utdelas årligen till en verksamhet på nationen. Pengarna bör gå till något bestående.
Mottagare t.o.m. 2013:
våren 2013 Spelgillet
våren 2012 VDalakören
våren 2011 Spelmanslaget
våren 2010 ab Kruthornen och Letta Gardet
våren 2009 Gustav den Adolfprojektet
hösten 2007 Letta Gardet
hösten 2005 Programutskottet
hösten 2004 Spexgruppen
hösten 2003 Teatergruppen
hösten 2002 Kulturklubben
hösten 2001 VDala IF
hösten 2000 VDalakören
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VästmanlandsDala gilles fond
Instiftat: 1910
Kategori: Nationsförvaltat premium
Urkund:
Beslutas av: Seniorer och hedersledamöter
Utdelas vid: Högtidslandskapet
Längd/period: Vart tredje år
Sammanfattning
Instiftades i samband med gillets upplösning 1910. Utdelas vart tredje år (2013, 2016 osv).
Tilldelas behövande yngling, som är medlem av VästmanlandsDala nation i Uppsala och
ger hopp om sig genom flit i studier eller väl använda snillegåvor i förening med ett
hedrande uppförande. Utses av seniorer och hedersledamöter.
Reglemente
§1
Den av VästmanlandsDala gille enligt beslut den 3 juni 1910 i samband med gillets
upplösning stiftade fonden förvaltas av nationens förvaltningsutskott enligt de allmänna
bestämmelser, som gäller för förvaltningen av nationens fonder.
§2
Fyra femtedelar av fondens ränta för tre på varandra följande år utdelas som premium.
Premiebeloppet avrundas nedåt till närmaste hela femtal kronor. Återstående
ränteavkastning läggs årligen till fondkapitalet för detsammas förstärkande.
§3
Premiet utdelas vid högtidslandskapet den 30 april det år, som kommer näst efter det sista
i treårsperioden, till en behövande landsman enligt de bestämmelser, som gäller för
Wallins premium.
§4
Ändring av eller tillägg till detta reglemente görs enligt de bestämmelser, som gäller för
ändring av nationens reglementariska föreskrifter.
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Zedritz gravvårdsfond
Instiftat: 1886
Kategori: Fastighet
Urkund:
Beslutas av:
Utdelas vid:
Längd/period:
Sammanfattning
För vård av Zedritz grav.
Reglemente
§1
Zedritz gravvårdsfond, stiftad genom överlämnande i november 1861 av överskottet vid
insamlingen till en minnesvård å professor C. E. Zedritz grav, förvaltas av nationens
förvaltningsutskott enligt de allmänna bestämmelser, som gäller för förvaltningen av
nationens fonder.
§2
Av fondens årliga ränteavkastning bestrids kostnaden för nödigt underhåll av professor C.
E. Zedritz grav. Återstående ränta läggs varje år till fondkapitalet för detsammas
förstärkande.
§3
Skulle graven eller minnesvården i en framtid kräva en mera omfattande renovering, må
fonden efter förvaltningsutskottets beslut tas i anspråk till gäldande av kostnaden härför,
dock ej till större belopp, än att grundkapitalet, omräknat i samtida mynt, behålls
oförminskat.
§4
Ändring av eller tillägg till detta reglemente görs enligt de bestämmelser, som gäller för
ändring av nationens reglementariska föreskrifter.
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Zorns premiefond
Instiftat: 1918
Kategori: Nationsförvaltat premium
Urkund:
Beslutas av: Seniorskonventet
Utdelas vid: Högtidslandskapet
Längd/period: Årligen
Sammanfattning
Då konstnären Anders Zorn år 1918 bevistade nationens högtidslandskap och vid
Wallinfesten åhört inspektors tal, sade han: ”Detta tal kostar mig tiotusen kronor”. Sedan
han per telefon rådgjort med fru Emma Zorn, kostade honom talet tjugo tusen kronor.
Beloppet delades mellan en premie och stipendiefond. Premiet utdelas årligen. Den som i
någon viss riktning visa sig äga speciell begåvning, skall äga företräde till premiens
utdelande. I övrigt må till premietagare väljas den som eljest kan anses vara därtill värdig.
Utses av seniorskonventet.
Reglemente
§1
Den av Anders Zorn genom gåvobrev av den 4 maj 1918 stiftade premiefonden förvaltas
av nationens förvaltningsutskott enligt de allmänna bestämmelser, som gäller för
förvaltningen av nationens fonder.
§2
Fyra femtedelar av fondens ränta utdelas årligen som premium, dock så att beloppet
avrundas nedåt till närmaste hela tiotal kronor. Återstående ränteavkastning läggs varje år
till fondkapitalet för detsammas förstärkande.
§3
Premiet utdelas utan föregående ansökan vid högtidslandskapet den 30 april till
landsman, som är för terminen vid universitetet närvarande. Premietagare utses av
nationens seniorskonvent. Den, som i någon viss riktning visat sig äga speciell begåvning,
ska äga företräde till premiens erhållande. I övrigt kan till premietagare väljas den, som
eljest kan anses vara därtill värdig.
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Zorns stipendiefond (för tillfällig hjälp)
Instiftat: 1918
Kategori: Nationsförvaltat stipendium
Urkund:
Beslutas av: Seniorskonventet
Utdelas vid:
Längd/period: vid behov
Sammanfattning
Nationsförvaltat. Instiftades 1918. Utdelas årligen som ett eller flera stipendier.
Stipendium tilldelas förtjänt landsman, som av seniorskonventet anses vara i trängande
behov av tillfällig hjälp. Stipendium utgår för en gång. Senior äger rätt att när som helst
under läsår hos Förste kurator väcka förslag om utdelande av stipendium. Förste kurator
vare då skyldig att inom fjorton dagar kalla seniorskonventet till sammanträde för
förslagets behandlande. Är vid höstterminens slut den 15 december tillgänglig
ränteavkastning helt eller till någon del icke tagen i anspråk, vare seniorskonventet
skyldigt att vid sammanträde, som hålles senast sjunde dagen därefter, besluta, om
sålunda uppkommen behållning skall innehållas för utdelning som stipendium ett
följande år eller omedelbart användas.
Reglemente
§1
Den av Anders Zorn genom gåvobrev av den 4 maj 1918 stiftade stipendiefonden förvaltas
av nationens förvaltningsutskott enligt de allmänna bestämmelser, som gäller för
förvaltningen av nationens fonder.
§2
Fyra femtedelar av fondens ränta, beloppet dock avrundat nedåt till närmaste hela tiotal
kronor, utdelas som ett eller flera stipendier. Återstoden av ränteavkastningen läggs varje
år till fondkapitalet för detsammas förstärkande.
§3
Stipendium tilldelas förtjänt landsman, som av seniorskonventet anses vara i trängande
behov av tillfällig hjälp. Stipendium utgår för en gång.
§4
Senior äger rätt att när som helst under läsår hos Förste kurator väcka förslag om
utdelande av stipendium. Förste kurator är då skyldig att inom fjorton dagar kalla
seniorskonventet till sammanträde för förslagets behandlande.
Stipendiat väljs med enkel majoritet. Vinner icke föreslaget namn sådan majoritet, är
förslaget fallet.
Beslutar seniorskonventet att utdela stipendium, må det samtidigt bestämma dess belopp.
§5
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Stipendium utbetalas senast sjunde dagen efter den, då seniorskonventet beslutat om dess
utdelande.
§6
Är vid höstterminens slut den 15 december tillgänglig ränteavkastning helt eller till någon
del inte tagen i anspråk, är seniorskonventet skyldigt att vid sammanträde, som hålls
senast sjunde dagen därefter, besluta om sålunda uppkommen behållning ska innehållas
för utdelning som stipendium ett följande år eller omedelbart användas. Beslutar
konventet i enlighet med det senare alternativet, ska stipendiat eller stipendiater utses vid
sammanträdet på sätt ovan under § 4 är stadgat.
§7
För ändring av eller tillägg till detta reglemente krävs samtycke av mer en hälften av i
staden närvarande seniorer.
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Emma Zorns stipendium
Instiftat: 1938
Kategori: Universitetsförvaltat stipendium
Urkund: F II d, UAF (Nr: 91742)
Beslutas av: Rektor
Utdelas vid:
Längd/period: Innehas maximalt i 4 år
Sammanfattning
Universitetsförvaltat. Tilldelas medellös förtjänt studerande av VästmanlandsDala nation.
Nationens seniorskonvent upprättar ett graderat förslag omfattande tre sökande, varefter
rektorsämbetet utser stipendiat. Får uppbäras i högst fyra år.
Stiftelsen tillkom genom testamentariskt förordnande den 5 oktober 1938 av Emma Zorn,
Stockholm. Ursprungligt kapital 20.000 kronor. Emma Zorn var änka efter Anders Zorn,
och förordnandet skedde som ett tillägg till makarna Zorns inbördes testamente av den 18
mars 1919.
Historik
Enligt ett av fru Emma Zorn den 5 oktober 1938 upprättat testamente har Västmanlands
Dala nation i Uppsala tilldelats ett legat å Kr. 20 000: att under benämning ”Emma Zorns
stipendiefond” förvaltas av Uppsala universitet i enlighet med de bestämmelser, som
framgår av bifogade transsumt av testamentet.
Brev från Aktiebolaget Svenska Handelsbanken, Stockholm den 11 augusti 1942
Transsumt
”Testamentstillägg
Då min man och jag upprättade vårt inbördes testamente av den 18 mars 1919, förutsågo
vi, att den av oss, som överlevde den andre, skulle pröva nödigt att göra tillägg till de av
oss då gjorde förordnanden, och föreskrevo vi med anledning därav i 2 § i testamentet, att
den efterlevande skulle genom särskilt tillägg till testamentet äga göra ändring i de i
detsamma meddelade förordnande, därest han eller hon funne sådant nödigt.
Då jag nu i enlighet därmed här nedan fastställer några ytterligare förordnanden, sker det
i främsta rummet för att för framtiden betrygga av min man och mig skapade institutioner
samt för att av oss givna löften må i vederbörlig ordning gå i uppfyllelse.
Jag vill därför såsom min yttersta vilja och mitt testamente förordna följande:
I
Sedan de 1, 2, och 3 mom. av 2 § i vårt inbördes testamente omförmälda donationer utgått
med iakttagande av vad stadgats här nedan och innan kvarlåtenskapen såsom nedan
säges tillfaller Svenska staten, skola följande bestämmelser lända till efterrättelse.
a) VästmanlandsDala Nation i Uppsala skall erhålla ett belopp stort tjugotusen
(20.000:) kronor under benämning ”Emma Zorns stipendiefond”. Denna fond skall
förvaltas av Uppsala Universitet. Av den årliga räntan skall en tiondel läggas till
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fonden för dess förstärkande. Den återstående avkastningen skall användas med
analog tillämpning av de regler, som gälla i fråga om avkastningen av det till
nationen av min man under benämning ”Anders Zorns stipendiefond” donerade
kapitalet, dock får stipendiebeloppet ej delas.
/…/
Stockholm den 5 oktober 1938
Emma Zorn
Att fru Emma Amalia Zorn, född Lamm, vilken vi personligen känna, denna dag vid
fullt och sunt förstånd och av fri vilja förklarat förestående handling innefatta hennes
yttersta vilja och testamente samt egenhändigt underskrivit densamma, intyga
undertecknade, på en gång närvarande och för ändamålet särskilt tillkallade vittnen.
Stockholm som ovan.
John Nihlén, Fil. Doktor, Banérg. 10 Sthlm
R. Beije, Bankkamrer, Erik Dahlbergsg. 7, Sthlm
§ 3. År 1942 den 10 februari å lagtima ting med Mora tingslag blev detta testamente
ingivet till Rätten för bevakning efter avlidna änkan Emma Amalia Zorn från Mora
samt för delgivning med de närmaste arvingarna utställt.
Som ovan.
På Häradsrättens vägnar:
SvenHj. Lord.
/Komissionären i domsagan.”
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J. P. Åhléns premiefond
Instiftat: 1929
Kategori: Nationsförvaltat premium
Urkund:
Beslutas av: Seniorskonventet
Utdelas vid: Högtidslandskapet
Längd/period: Årligen
Sammanfattning
Instiftades 1929. Antalet premier som årligen utdelas avgörs av seniorskonventet, men
storleken må ej understiga 300 kr eller överstiga 1000 kr. Premium utdelas till behövande,
för flit, gott uppförande och framgång i studierna känd landsman, tillhörande seniorernas
eller juniorernas klass, som är för terminen vid universitetet närvarande och som antingen
är född inom Dalarna av föräldrar, vilka där någon längre tid varit bosatta, eller som
sedan barndomen haft sitt hemvist inom landskapet. Kompetent landsman, som antingen
född inom Åls socken av föräldrar, vilka där någon längre tid varit bosatta , eller som
sedan barndomen haft sitt hemvist inom samma socken, äger därvid företräde framför
annan dalkarl. Utses av seniorskonventet.
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Raine Ånarssons stipendiestiftelse
Instiftat: 1991
Kategori: Universitetsförvaltat stipendium
Urkund: UAF (Nr: 91748)
Beslutas av: Rektor
Utdelas vid:
Längd/period: Innehas maximalt i 3 år
Sammanfattning
Ånarssons stipendium/er tilldelas juridikstuderande, "som visat prov på
studielämplighet" och tillhör VästmanlandsDala nation. Stipendium utdelas av rektor och
får innehas i tre år. Stiftelsen tillkom genom testamentariskt förordnande den 31 juli 1991
av Raine Ånarsson, Uppsala. Ursprungligt kaptal 183.997 kronor. Raine Ånarsson var vid
sin död den 23 december 1991 anställd vid Uppsala universitet där han tjänstgjorde vid
utbildningsbyrån.

162

Åselius stipendiefond
Instiftat: 1963
Kategori: Nationsförvaltat premium
Urkund:
Beslutas av: Seniorskonventet
Utdelas vid:
Längd/period: Vart tredje år, engångsbelopp
Sammanfattning
Nationsförvaltat. Instiftades 1963. Ett stipendium utdelas vart tredje år (2016, 2019, osv.)
till en för terminen vid universitetet närvarande studerande av VästmanlandsDala nation.
Utdelas som engångsbelopp.
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Äldre landsmäns premiefond
Instiftat: 1921
Kategori: Nationsförvaltat premium
Urkund:
Beslutas av: Seniorer och hedersledamöter
Utdelas vid: Högtidslandskapet
Längd/period: Årligen
Sammanfattning
Grundplåten till premiet lades genom en insamling vid majmiddagen 1921. Fonden
tillfördes sedan årligen medel genom gåvor, särskilt från två hedersledamöter, som ville
vara okända. Premiet utdelas årligen till en behövande yngling, som är medlem av
VästmanlandsDala nation i Uppsala och ger hopp om sig genom flit i studier eller väl
använda snillegåvor i förening med ett hedrande uppförande. Utses av seniorer och
hedersledamöter.
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Carl Atle Öbergs stipendiefond
Instiftat: 1938
Kategori:
Urkund: F II d
Beslutas av: Seniorskonventet
Utdelas vid:
Längd/period: Innehas maximalt i 5 år
Sammanfattning
Nationsförvaltat. Instiftades 1938. Ett stipendium utdelas årligen till en för terminen vid
universitetet närvarande, behövande studerande från Västerås av VästmanlandsDala
nation. Samme stipendiat uppbär stipendiet under fem på varandra följande år, såvida
han under denna tid är vid universitetet närvarande och i nationen inskriven.
Reglemente
Antaget av landskapet den 7 december 1970.
§1
Den av leg. läkaren Carl Atle Öberg den 10 mars 1938 instiftade stipendiefonden förvaltas
av VästmanlandsDala nation förvaltningsutskott enligt de allmänna bestämmelser, som
gäller för förvaltningen av nationens fonder.
§2
Nio tiondelar av fondens ränta utdelas årligen som ett stipendium, benämnt ”Carl Atle
Öbergs stipendium”, beloppet dock avrundat nedåt till närmaste hela tiotal kronor.
Återstoden av ränteavkastningen läggs varje år till fondkapitalet för dess förstärkande.
§3
Stipendiet tilldelas en för terminen vid universitetet närvarande, behövande studerande
från Västerås av VästmanlandsDala nation.
§4
Samma stipendiat uppbär stipendiet under fem på varandra följande år, såvida han under
denna tid är vid universitetet närvarande och i nationen inskriven.
§5
Vid inträffad ledighet kungör Förste kurator stipendiet ledigt att inom fjorton dagar sökas
hos nationens seniorskonvent. Ansökan ställs till konvenetet och inges till Förste kurator.
§6
Innehavare av stipendiet utses bland kompetenta sökande av seniorskonventet senast
fjortonde dagen efter ansökningstidens utgång. Stipendiat väljs med enkel majoritet. Vid
lika röstetal skiljer lotten.
§7
Ändring av eller tillägg till detta reglemente görs enligt de bestämmelser som gäller för
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ändring av nationens reglementariska föreskrifter.
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Vilande fonder
Det här är fonder som finns omnämnda i äldre upplagor av
stipendieförfattningssamlingar, som i vissa fall är okända eller förvaltas av någon annan
utom vår påverkan och i andra fall inte används längre, p.g.a. slut på kapital, ingen
praktisk funktion i dag, etc.
Vilande p.g.a. allmänna förvaltningen
• Böttigers gravvårdsfond
• Petrus Envalls donationsfond
• Grönblads donationsmedel (antagl.)
• Anna och Emil Haglunds fond
• Kruhs fond (antagl.)
• Nissers pianofond
Vilande p.g.a. främmande
• Anders Anderssons stipendiefond (?)
• Kjellins (?)
• Kollektstipendier för teologie studerande
• Kollektstipendier för studerande i allmänhet
• Ingegerd och Viking Olov Björks hedersledamotsstipendier
Nedlagda p.g.a. inte tillräckligt stora, obefintliga, obehövda m.m.
• Anders och Emma Hallströms minnesfond
• TäppFonden
• Uppropsfonden (samlades in till husbygge 80/81. 2 298 kr i fonden. Statuter skrevs
aldrig p.g.a. lågt kapital.)
• Johanssonska skridskorna (förkomna?) 1968
• Sommarkursfonden
Omnämnda, men oklara
• Nohrborgs stipendiefond
• Robsahms
• Tengmans
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Register
Bokstavsordning
Fond

Instiftat

Förvaltare

Typ

Ahlöfs, O.

1740

uu

stip

Alins minne, Oscar

1901

vd

premium

Arosbrödernas

1916

främmande

premium

Berglunds, Elisabeth och Julie

1890

vd

stip

Bergströms, J.

1830

uu

stip

Billströms, Axel, till en god kamrat

1926

vd

premium

Byggnadsfonden

fastighet

Böttigers, Carl Wilhelm

1879

uu

premium

Carlborgs, Mats

1968

vd

premium

Carlsons, Arvid

1951

vd

stip

Dalastipendiefonden

1950

vd

premium

Danckwardts, P. Von

1732

uu

stip

Diös, Anders

1956

vd

stip

Ekmans, ärkebiskopen Johan August 1917

vd

stip

En glad vår

vd

premium

En hyvens tjomme

2003

vd

premium

Eneströms, W. F.

1903

uu

stip

Engborgs, E.

1920

uu

stip

Envalls, Ernst

1936

vd

stip

Erikssons, Adolf

1955

vd

stip

Erikssons, Gösta A.

1995

vd

stip

Fahlcrantz, biskop C. E.

1894

vd

premium

Flygares julgåva

1875

uu

stip

Forsbergs, August belöningsfond

1885

vd

premium
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Forssbergs

1877

vd

premium

Forssners, Georg

1945

vd

premium

främmande

premium

Förste kurators vårbalspremium
Gahns, Henrik

1940

uu

stip

Godenii minne, Frans

1981

vd

premium

Grenanders, E.

1948

uu

stip

Grönblads, Hjalmar

1940

vd

premium

Grönwalls, A.

1752

uu

stip

Hallanders

1859

uu

premium

Holmgrens, Lisbeth

2006

vd

stip

Hovstadius, Walter

1958

vd

premium

Hydmans, Henrik

1973

vd

stip

Johanssons fiol, Harald

1968

vd

klenod

Johanssons, Sigrid

1980

vd

stip

Juhlins, M.

1859

uu

stip

Järtas, Hans

1876

uu

stip

Koersners, Albert

1926

vd

stip

Kronbergs, M.

1888

uu

stip

Larsson Fribergs, Anders

1918

vd

premium

Larssons, Alfred och Signe

1929

vd

stip

Leksands kommuns

1979

uu

stip

Lindbergs, Gustaf

1938

vd

premium

Lindgrens, Uno

1953

uu

stip

Lindhs

1856

uu

stip

Lindströms, Erik (En äldre landsmans
julgåva)
1932

vd

premium

Lindwalls

1949

vd

stip

Ljungbergs (Kopparbergsmedlen)

1914

vd

fastighet

Ljungdahls

1922

vd

stip
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Lånefonden

1869

vd

lånekassa

Löfbergs, Johan Samuel

1888

vd

stip

Malmgrens, Finn

1928

vd

premium

Molins, L.

1723

uu

stip

Möllers, Johan Erik

1881

vd

stip

vd

klenod

Nationsvaggan
Nesselii, I.

1736

uu

stip

Nibelii minne

1907

uu

premium

Nibelii, G.

1850

uu

stip

Nissers, W. & S. C.

1877

uu

stip

Nisserska Hammondorgeln

1965

vd

klenod

Nisserska pianinot

1910

vd

klenod

Nybergs, H. S. premiefond

1956

vd

premium

Nybergs, H. S. stipendiefond

1977

uu

stip

Ofvandahls forskarstip

1972

vd

stip

Ofvandahls, Erik och Josefine

1972

vd

stip

Oscariska

1823

uu

stip

Parks, Henrik och Hans

1952

vd

stip

Petterssons, Hilma

1952

vd

premium

vd

fastighet

Pianofonden
Riesenfelds minne, Harald

2012

vd

stip

RSpremiet

2006

vd

premium

Samuelssons, Johan

1927

vd

premium

Schedvins, D. M.

1858

vd

premium

Schewens, S. von

1900

uu

stip

Sellbergs, D.

1944

uu

stip

Sernskjölds, S.

1795

uu

stip

Snis minne, Birgitta

1978

vd

premium

Sparres, G. A.

1917

uu

stip
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Sundströms minne, J. O. och W.

1915

främmande

stip

Swedelii sparkassa

1883

vd

lånekassa

Swederus, R. A.

1895

uu

stip

Söderstens (En gammal landsmans
gåva)

1925

vd

premium

Terminens recentior

2011

främmande

premium

Terseri, M.

1703

uu

stip

Timms minne, Uno

1943

vd

premium

Törners

1943

främmande

premium

Ulffs, Otto

1894

vd

premium

VDala vänners premium

2000

främmande

premium

VästmanlandsDala gilles

1910

vd

premium

Wallins

1837

vd

premium

Wallmans

1866

vd

stip

Wallqvists

1938

vd

stip

Watz, J.

1877

vd

premium

Zedritz

1886

vd

fastighet

Zorns premiefond

1918

vd

premium

Zorns stipendiefond för tillfällig hjälp 1918

vd

stip

Zorns, Emma

1938

uu

premium

Åhléns

1929

vd

premium

Ånarssons, R

1991

uu

stip

Åselius

1963

vd

premium

Äldre landsmäns

1921

vd

premium

Öbergs, K. A. och C. A.

1938

vd

stip
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Åldersordning
Fond

Instiftat

Förvaltare

Typ

Terseri, M.

1703

uu

stip

Molins, L.

1723

uu

stip

Danckwardts, P. Von

1732

uu

stip

Nesselii, I.

1736

uu

stip

Ahlöfs, O.

1740

uu

stip

Grönwalls, A.

1752

uu

stip

Sernskjölds, S.

1795

uu

stip

Oscariska

1823

uu

stip

Bergströms, J.

1830

uu

stip

Wallins

1837

vd

premium

Nibelii, G.

1850

uu

stip

Lindhs

1856

uu

stip

Schedvins, D. M.

1858

vd

premium

Hallanders

1859

uu

premium

Juhlins, M.

1859

uu

stip

Wallmans

1866

vd

stip

Lånefonden

1869

vd

lånekassa

Flygares julgåva

1875

uu

stip

Järtas, Hans

1876

uu

stip

Nissers, W. & S. C.

1877

uu

stip

Forssbergs

1877

vd

premium

Watz, J.

1877

vd

premium

Böttigers, Carl Wilhelm

1879

uu

premium

Möllers, Johan Erik

1881

vd

stip

Swedelii sparkassa

1883

vd

lånekassa

Forsbergs, August belöningsfond

1885

vd

premium
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Zedritz

1886

vd

fastighet

Kronbergs, M.

1888

uu

stip

Löfbergs, Johan Samuel

1888

vd

stip

Berglunds, Elisabeth och Julie

1890

vd

stip

Fahlcrantz, biskop C. E.

1894

vd

premium

Ulffs, Otto

1894

vd

premium

Swederus, R. A.

1895

uu

stip

Schewens, S. von

1900

uu

stip

Alins minne, Oscar

1901

vd

premium

Eneströms, W. F.

1903

uu

stip

Nibelii minne

1907

uu

premium

Nisserska pianinot

1910

vd

klenod

VästmanlandsDala gilles

1910

vd

premium

Ljungbergs (Kopparbergsmedlen)

1914

vd

fastighet

Sundströms minne, J. O. och W.

1915

främmande

stip

Arosbrödernas

1916

främmande

premium

Sparres, G. A.

1917

uu

stip

Ekmans, ärkebiskopen Johan August 1917

vd

stip

Larsson Fribergs, Anders

1918

vd

premium

Zorns premiefond

1918

vd

premium

Zorns stipendiefond för tillfällig hjälp 1918

vd

stip

Engborgs, E.

1920

uu

stip

Äldre landsmäns

1921

vd

premium

Ljungdahls

1922

vd

stip

Söderstens (En gammal landsmans
gåva)

1925

vd

premium

Billströms, Axel, till en god kamrat

1926

vd

premium

Koersners, Albert

1926

vd

stip

Samuelssons, Johan

1927

vd

premium
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Malmgrens, Finn

1928

vd

premium

Larssons, Alfred och Signe

1929

vd

stip

Åhléns

1929

vd

premium

Lindströms, Erik (En äldre landsmans
julgåva)
1932

vd

premium

Envalls, Ernst

1936

vd

stip

Zorns, Emma

1938

uu

premium

Lindbergs, Gustaf

1938

vd

premium

Wallqvists

1938

vd

stip

Öbergs, K. A. och C. A.

1938

vd

stip

Gahns, Henrik

1940

uu

stip

Grönblads, Hjalmar

1940

vd

premium

Törners

1943

främmande

premium

Timms minne, Uno

1943

vd

premium

Sellbergs, D.

1944

uu

stip

Forssners, Georg

1945

vd

premium

Grenanders, E.

1948

uu

stip

Lindwalls

1949

vd

stip

Dalastipendiefonden

1950

vd

premium

Carlsons, Arvid

1951

vd

stip

Parks, Henrik och Hans

1952

vd

stip

Petterssons, Hilma

1952

vd

premium

Lindgrens, Uno

1953

uu

stip

Erikssons, Adolf

1955

vd

stip

Diös, Anders

1956

vd

stip

Nybergs, H. S. premiefond

1956

vd

premium

Hovstadius, Walter

1958

vd

premium

Åselius

1963

vd

premium

Nisserska Hammondorgeln

1965

vd

klenod
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Carlborgs, Mats

1968

vd

premium

Johanssons fiol, Harald

1968

vd

klenod

Ofvandahls forskarstip

1972

vd

stip

Ofvandahls, Erik och Josefine

1972

vd

stip

Hydmans, Henrik

1973

vd

stip

Nybergs, H. S. stipendiefond

1977

uu

stip

Snis minne, Birgitta

1978

vd

premium

Leksands kommuns

1979

uu

stip

Johanssons, Sigrid

1980

vd

stip

Godenii minne, Frans

1981

vd

premium

Ånarssons, R

1991

uu

stip

Erikssons, Gösta A.

1995

vd

stip

VDala vänners premium

2000

främmande

premium

En hyvens tjomme

2003

vd

premium

Holmgrens, Lisbeth

2006

vd

stip

RSpremiet

2006

vd

premium

Terminens recentior

2011

främmande

premium

Riesenfelds minne, Harald

2012

vd

stip

Förste kurators vårbalspremium

främmande

premium

En glad vår

vd

premium

Nationsvaggan

vd

klenod

Pianofonden

vd

fastighet

Byggnadsfonden

fastighet
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Förvaltare
Fond

Instiftat

Förvaltare

Typ

Arosbrödernas

1916

främmande

premium

främmande

premium

Förste kurators vårbalspremium
Sundströms minne, J. O. och W.

1915

främmande

stip

Terminens recentior

2011

främmande

premium

Törners

1943

främmande

premium

VDala vänners premium

2000

främmande

premium

Ahlöfs, O.

1740

uu

stip

Bergströms, J.

1830

uu

stip

Böttigers, Carl Wilhelm

1879

uu

premium

Danckwardts, P. Von

1732

uu

stip

Eneströms, W. F.

1903

uu

stip

Engborgs, E.

1920

uu

stip

Flygares julgåva

1875

uu

stip

Gahns, Henrik

1940

uu

stip

Grenanders, E.

1948

uu

stip

Grönwalls, A.

1752

uu

stip

Hallanders

1859

uu

premium

Juhlins, M.

1859

uu

stip

Järtas, Hans

1876

uu

stip

Kronbergs, M.

1888

uu

stip

Leksands kommuns

1979

uu

stip

Lindgrens, Uno

1953

uu

stip

Lindhs

1856

uu

stip

Molins, L.

1723

uu

stip

Nesselii, I.

1736

uu

stip

Nibelii minne

1907

uu

premium
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Nibelii, G.

1850

uu

stip

Nissers, W. & S. C.

1877

uu

stip

Nybergs, H. S. stipendiefond

1977

uu

stip

Oscariska

1823

uu

stip

Schewens, S. von

1900

uu

stip

Sellbergs, D.

1944

uu

stip

Sernskjölds, S.

1795

uu

stip

Sparres, G. A.

1917

uu

stip

Swederus, R. A.

1895

uu

stip

Terseri, M.

1703

uu

stip

Zorns, Emma

1938

uu

premium

Ånarssons, R

1991

uu

stip

Alins minne, Oscar

1901

vd

premium

Berglunds, Elisabeth och Julie

1890

vd

stip

Billströms, Axel, till en god kamrat

1926

vd

premium

Carlborgs, Mats

1968

vd

premium

Carlsons, Arvid

1951

vd

stip

Dalastipendiefonden

1950

vd

premium

Diös, Anders

1956

vd

stip

Ekmans, ärkebiskopen Johan August

1917

vd

stip

vd

premium

En glad vår
En hyvens tjomme

2003

vd

premium

Envalls, Ernst

1936

vd

stip

Erikssons, Adolf

1955

vd

stip

Erikssons, Gösta A.

1995

vd

stip

Fahlcrantz, biskop C. E.

1894

vd

premium

Forsbergs, August belöningsfond

1885

vd

premium

Forssbergs

1877

vd

premium

Forssners, Georg

1945

vd

premium
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Godenii minne, Frans

1981

vd

premium

Grönblads, Hjalmar

1940

vd

premium

Holmgrens, Lisbeth

2006

vd

stip

Hovstadius, Walter

1958

vd

premium

Hydmans, Henrik

1973

vd

stip

Johanssons fiol, Harald

1968

vd

klenod

Johanssons, Sigrid

1980

vd

stip

Koersners, Albert

1926

vd

stip

Larsson Fribergs, Anders

1918

vd

premium

Larssons, Alfred och Signe

1929

vd

stip

Lindbergs, Gustaf

1938

vd

premium

Lindströms, Erik (En äldre landsmans
julgåva)
1932

vd

premium

Lindwalls

1949

vd

stip

Ljungbergs (Kopparbergsmedlen)

1914

vd

fastighet

Ljungdahls

1922

vd

stip

Lånefonden

1869

vd

lånekassa

Löfbergs, Johan Samuel

1888

vd

stip

Malmgrens, Finn

1928

vd

premium

Möllers, Johan Erik

1881

vd

stip

vd

klenod

Nationsvaggan
Nisserska Hammondorgeln

1965

vd

klenod

Nisserska pianinot

1910

vd

klenod

Nybergs, H. S. premiefond

1956

vd

premium

Ofvandahls forskarstip

1972

vd

stip

Ofvandahls, Erik och Josefine

1972

vd

stip

Parks, Henrik och Hans

1952

vd

stip

Petterssons, Hilma

1952

vd

premium

vd

fastighet

Pianofonden
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Riesenfelds minne, Harald

2012

vd

stip

RSpremiet

2006

vd

premium

Samuelssons, Johan

1927

vd

premium

Schedvins, D. M.

1858

vd

premium

Snis minne, Birgitta

1978

vd

premium

Swedelii sparkassa

1883

vd

lånekassa

Söderstens (En gammal landsmans
gåva)

1925

vd

premium

Timms minne, Uno

1943

vd

premium

Ulffs, Otto

1894

vd

premium

VästmanlandsDala gilles

1910

vd

premium

Wallins

1837

vd

premium

Wallmans

1866

vd

stip

Wallqvists

1938

vd

stip

Watz, J.

1877

vd

premium

Zedritz

1886

vd

fastighet

Zorns premiefond

1918

vd

premium

Zorns stipendiefond för tillfällig hjälp 1918

vd

stip

Åhléns

1929

vd

premium

Åselius

1963

vd

premium

Äldre landsmäns

1921

vd

premium

Öbergs, K. A. och C. A.

1938

vd

stip

Byggnadsfonden

fastighet
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Typ
Fond

Instiftat

Förvaltare

Byggnadsfonden
Ljungbergs (Kopparbergsmedlen)

Typ
fastighet

1914

Pianofonden

vd

fastighet

vd

fastighet

Zedritz

1886

vd

fastighet

Johanssons fiol, Harald

1968

vd

klenod

vd

klenod

Nationsvaggan
Nisserska Hammondorgeln

1965

vd

klenod

Nisserska pianinot

1910

vd

klenod

Lånefonden

1869

vd

lånekassa

Swedelii sparkassa

1883

vd

lånekassa

Alins minne, Oscar

1901

vd

premium

Arosbrödernas

1916

främmande

premium

Billströms, Axel, till en god kamrat

1926

vd

premium

Böttigers, Carl Wilhelm

1879

uu

premium

Carlborgs, Mats

1968

vd

premium

Dalastipendiefonden

1950

vd

premium

vd

premium

En glad vår
En hyvens tjomme

2003

vd

premium

Fahlcrantz, biskop C. E.

1894

vd

premium

Forsbergs, August belöningsfond

1885

vd

premium

Forssbergs

1877

vd

premium

Forssners, Georg

1945

vd

premium

främmande

premium

Förste kurators vårbalspremium
Godenii minne, Frans

1981

vd

premium

Grönblads, Hjalmar

1940

vd

premium

Hallanders

1859

uu

premium
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Hovstadius, Walter

1958

vd

premium

Larsson Fribergs, Anders

1918

vd

premium

Lindbergs, Gustaf

1938

vd

premium

Lindströms, Erik (En äldre landsmans
julgåva)
1932

vd

premium

Malmgrens, Finn

1928

vd

premium

Nibelii minne

1907

uu

premium

Nybergs, H. S. premiefond

1956

vd

premium

Petterssons, Hilma

1952

vd

premium

RSpremiet

2006

vd

premium

Samuelssons, Johan

1927

vd

premium

Schedvins, D. M.

1858

vd

premium

Snis minne, Birgitta

1978

vd

premium

Söderstens (En gammal landsmans
gåva)

1925

vd

premium

Terminens recentior

2011

främmande

premium

Timms minne, Uno

1943

vd

premium

Törners

1943

främmande

premium

Ulffs, Otto

1894

vd

premium

VDala vänners premium

2000

främmande

premium

VästmanlandsDala gilles

1910

vd

premium

Wallins

1837

vd

premium

Watz, J.

1877

vd

premium

Zorns premiefond

1918

vd

premium

Zorns, Emma

1938

uu

premium

Åhléns

1929

vd

premium

Åselius

1963

vd

premium

Äldre landsmäns

1921

vd

premium

Ahlöfs, O.

1740

uu

stip

Berglunds, Elisabeth och Julie

1890

vd

stip
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Bergströms, J.

1830

uu

stip

Carlsons, Arvid

1951

vd

stip

Danckwardts, P. Von

1732

uu

stip

Diös, Anders

1956

vd

stip

Ekmans, ärkebiskopen Johan August

1917

vd

stip

Eneströms, W. F.

1903

uu

stip

Engborgs, E.

1920

uu

stip

Envalls, Ernst

1936

vd

stip

Erikssons, Adolf

1955

vd

stip

Erikssons, Gösta A.

1995

vd

stip

Flygares julgåva

1875

uu

stip

Gahns, Henrik

1940

uu

stip

Grenanders, E.

1948

uu

stip

Grönwalls, A.

1752

uu

stip

Holmgrens, Lisbeth

2006

vd

stip

Hydmans, Henrik

1973

vd

stip

Johanssons, Sigrid

1980

vd

stip

Juhlins, M.

1859

uu

stip

Järtas, Hans

1876

uu

stip

Koersners, Albert

1926

vd

stip

Kronbergs, M.

1888

uu

stip

Larssons, Alfred och Signe

1929

vd

stip

Leksands kommuns

1979

uu

stip

Lindgrens, Uno

1953

uu

stip

Lindhs

1856

uu

stip

Lindwalls

1949

vd

stip

Ljungdahls

1922

vd

stip

Löfbergs, Johan Samuel

1888

vd

stip

Molins, L.

1723

uu

stip
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Möllers, Johan Erik

1881

vd

stip

Nesselii, I.

1736

uu

stip

Nibelii, G.

1850

uu

stip

Nissers, W. & S. C.

1877

uu

stip

Nybergs, H. S. stipendiefond

1977

uu

stip

Ofvandahls forskarstip

1972

vd

stip

Ofvandahls, Erik och Josefine

1972

vd

stip

Oscariska

1823

uu

stip

Parks, Henrik och Hans

1952

vd

stip

Riesenfelds minne, Harald

2012

vd

stip

Schewens, S. von

1900

uu

stip

Sellbergs, D.

1944

uu

stip

Sernskjölds, S.

1795

uu

stip

Sparres, G. A.

1917

uu

stip

Swederus, R. A.

1895

uu

stip

Terseri, M.

1703

uu

stip

Wallmans

1866

vd

stip

Wallqvists

1938

vd

stip

Zorns stipendiefond för tillfällig hjälp 1918

vd

stip

Ånarssons, R

1991

uu

stip

Öbergs, K. A. och C. A.

1938

vd

stip

Sundströms minne, J. O. och W.

1915

främmande

stip
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