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Ansök om stipendium ur Härnösands skolfond nr 4 

 

Ansökan 

En ansökan om stipendium ska innehålla: 

 Namn och personnummer 

 Skola och klasstillhörighet 

 Ange vilken eller vilka fonder du ansöker om stipendium ur 

 Motivering 

 

Vid ansökan om medel ur fond, som är ämnade för framtida aktiviteter bör, 

om så är möjligt, ansökan innehålla: 

 Mål och syfte med stipendiet 

 Konsekvensbeskrivning 

 Vad medlen ska användas till 

 

Övriga saker att tänka på vid ansökan: 

 Ansökan ska göras av elev eller elever 

 Ansökan ska stämma överens med fondens stadgar och 

urkundsföreskrifter 

 Handskrivna ansökningar undanbedes  
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Stadgar 

Fondens avkastning användes till förmån för eleverna vid gymnasieskolan i 

Härnösands kommun företrädesvis för:            

 Belöning eller uppmuntran av elev, som visat god kamratanda eller 

berömvärd flit, 

 Belöning till elev, som ägnat arbete åt kulturell verksamhet vid 

skolan, 

 Stipendium för fortsatt utbildning, företrädesvis för teologiska 

studier, 

 Hjälp åt elev för studier eller studieresa inom- eller utomlands, 

 Vid disposition av samfonden bör hänsyn till föreskrifterna i 

urkunderna för de i fonden ingående donationerna tas i den 

utsträckning som finnes lämplig. 

 

Urkundsföreskrifter 

Urkundsföreskrifterna 

- Till elev som visat största flit och gott uppförande  

- Till yngling av vad stånd och landskap inom stiftet han vara 

månde, 

- Förenade goda natursgåvor med flit, goda seder samt ett stilla och 

sedigt uppförande, varav man hade anledning till förhoppningar, 

att han komme att bli en gagnelig samhälssmedlem, 

- Inte gjort sig så illa känd för försummad flit och bevisligen 

”oordentlig, lastbar och slösaktig levnad”.   

- Då en stipendiat frånträdde stipendiet efter två års innehav, skulle 

han vara skyldig att ”för latinska teser varii argumentis uti 

gymnasii lärosal respondera under presidium av en utav herrar 

gymnasiilärare, som förmodas ett sådant besvär sig benäget åtaga, 

så utom gymnasiikåren i allmänhet, särskildledes de däribland, 

som till detta understöd därnäst önska att bliva förhulpna, må äga 

tillfälle att genom oppositioner ådagalägga sin skicklighet i 

latinska språket”, 

- Donationer hoppades, att konsistoriet skulle fästa ”billigt 

avseende” vid aspirantens prestationer härvidlag, då ny stipendiat 

skulle utses. Och överhuvud taget uttalade han med glad 

tillförsikt den förhoppningen, att konsistoriets ledamöter i all 

framtid skulle samvetsgrant sörja för, att donationens ändamål att 

understödja och uppmunta allenast välfrejade ynglingar aldrig 

förfelades, 

- Till elever som vilka med goda natursgåvor förenade flit och 

sedligt uppförande på ett ”tarvligt och hushållsaktigt levandssätt”, 
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- Till ynglingar av Västernorrlans nation med företräde för 

medelpadenses, 

- Därunder skickade sig väl så uti studier som leverne, 

- Belöna snille, flit och dygdigt uppförande samt understödja 

ynglingar som ägde skicklighet och håg för studier, med 

förmånsrätt för eventuella släktingar till donatorerna, 

- Till yngling som gjort sig känd för flit i studier och sedligt 

uppförande, med förmånsrätt för eventuell släkting till donator. 

Speciellt stadgas emellertid, att stipendium kunde tilldelas 

allenast den som studerade de döda språken latin, grekiska och 

hebreiska, därest dessa alltjämt förekom såsom 

undervisningsämnen vid läroverket, 

- Till studerande yngling och befann i sig i behövande 

omständigheter med vitsord om flit och gott uppförande. Sådan 

yngling från Härnösand skulle äga företräde till stipendiet, 

- Till studerande för flit och gott uppförande, 

- Tilldelas en välartad flitig yngling vid dess resa till akademin, 

- Tilldelas en begåvad, välartad och behövande/lärjunge, 

- Åt en välartad lärjunge. Eventuell släkting till donator skulle äga 

förmånsrätt till stipendiet. 

 

  


