
LEGATER OG FONDE 
 
UDEFRA KOMMENDE LEGATER OG FONDE 
 
Reinholdt W. Jorck og Hustrus Fond, kr. 80.000 
Otto Mønsteds Fond, kr. 129.000 
Mette Cathrine Raarups Mindelegat, kr. 4.000 
Peter og Emma Thomsens Legat, kr. 180.000 
Murermester Jacob Johansen og Hustru Marie Sofie Johansens Legat, kr. 12.000 
Cecilius Lyngby Larsens Legat, kr. 16.000 
Læge Else Mogensens Fond, kr. 30.000 
Konsul Axel Nielsens Mindelegat, kr. 162.000 
 
UNIVERSITETETS EGNE LEGATER OG FONDE 
 
Fabrikant Knud Abildgaards Fond 
Formål: At yde tilskud til sikring af rimelige boligvilkår for studerende inden for 
Sundhedsvidenskab samt Naturvidenskab og Teknik ved Syddansk Universitet. Studerende, der 
lige er påbegyndt studiet, samt studerende, der afslutter studiet i kommende eksamenstermin, 
vil ikke kunne påregne at få tildelt støtte. 
Ansøgninger: Indkaldes hvert år i september måned ved meddelelse i "OBS" samt på adressen: 
http://www.sdu.dk/Adm/InfoK/Webnyt/nyviden.shtml.   
Uddelinger: Ved uddelingen i 2002 var der indkommet 24 ansøgninger. 18 ansøgere modtog 
støtte med et samlet beløb på 63.000 kroner. 
 
Fuhrmann-Fonden 
Formål: At yde støtte til den videnskabelige grundforskning inden for molekylær biologi samt 
molekylære aspekter af nervesystemets biologi. 
Legatet vil fortrinsvis blive ydet som støtte til yngre forskeres studieophold i udlandet samt som 
støtte til udenlandske forskeres gæsteophold ved Institut for Biokemi og Molekylær Biologi, 
Syddansk Universitet. 
Ansøgninger: Ansøgningstermin vil blive fastlagt af fondsbestyrelsen hvert år i februar måned. 
Indkaldelse sker på adressen: http://www.sdu.dk/Adm/InfoK/Webnyt/nyviden.shtml. 
Uddelinger: Ved uddelingen i 2002 var der indkommet 7 ansøgninger. 2 ansøgere modtog 
støtte med et beløb på 37.000 kroner. 
 
Odense Universitets Forskningsfond 
Formål: At yde tilskud til universitetsformål, der normalt ikke kan forventes dækket af ordinære 
statsbevillinger eller tilskud. Kun i ganske særlige tilfælde kan der bevilges midler til apparatur. 
Uddelingerne skal fortrinsvis tilgodese yngre forskere (for eksempel Ph.D-studerende, post 
doc.’er og adjunkter) og kan kun undtagelsesvis anvendes til studerendes projekter. Støtte til 
opholdsudgifter i forbindelse med Ph.D.-studerendes langvarige udlandsophold vil kun i særlige 
tilfælde kunne bevilges. 
Ansøgninger: Indkaldes hvert år i oktober måned ved meddelelse på adressen: 
http://www.sdu.dk/Adm/InfoK/Webnyt/nyviden.shtml. 
Uddelinger: Ved uddelingen i 2002 var der indkommet 12 ansøgninger. 4 ansøgere modtog 
støtte med et samlet beløb på 40.000 kroner. 
 
Fynsk Universitetsstøtte 
Formål: Midlerne skal anvendes til legater, tilskud, forskningsstøtte samt til studerendes 
ekskursioner i ind- og udland i det omfang, disse ikke kan opnå tilskud fra universitetets 
ekskursionsmidler. Legatet kan kun uddeles til personer med tilknytning til Syddansk 
Universitet. 
Ansøgninger: Indkaldes hvert år i februar måned ved meddelelse på adressen: 
http://www.sdu.dk/Adm/InfoK/Webnyt/nyviden.shtml. 
Uddelinger: Der har ikke i beretningsåret fundet uddeling sted. 
 
Danske Banks Fond 
Formål: At yde støtte til lærere og studerende ved Syddansk Universitet ved uddeling af legater 
til forskning eller videreuddannelse, som forudsætter ophold andetsteds end i Odense. Legatet 
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har således karakter af et rejselegat, og ansøgninger om midler til apparatur vil ikke komme i 
betragtning. Legatet ydes primært til yngre kandidater og studerende på 
overbygningsuddannelsen. 
Ansøgninger: Indkaldes hvert efterår ved meddelelse på adressen: 
http://www.sdu.dk/Adm/InfoK/Webnyt/nyviden.shtml. 
Uddelinger: Ved uddelingen i 2002 var der indkommet 38 ansøgninger. 10 ansøgere modtog 
støtte med et samlet beløb på 35.000 kroner. 
 
Anne Marie og Christian Rasmussens Mindelegat 
Formål: At belønne fremragende forskning og indsats inden for hjerte- og kredsløbssygdomme 
samt kræftbekæmpelse. 
Uddeling sker til en enkelt person eller enkeltpersoner, der som ansat ved Syddansk Universitet 
eller Odense Universitetshospital har udført forskningsarbejde af betydning for behandling 
og/eller helbredelse af hjerte- og kredsløbssygdomme samt kræft. 
Ansøgninger: Tildeling sker uden ansøgning én gang årligt som hædersgave. 
Uddelinger: Der har ikke i beretningsåret fundet uddeling sted. 
 
Højbjerg-Fonden 
Formål: At yde støtte til bekæmpelsen af lungesygdomme, fortrinsvis på Fyn. 
Ansøgninger: Indkaldes hvert år i september måned ved meddelelse i Ugeskrift for Læger samt 
på adressen: http://www.sdu.dk/Adm/InfoK/Webnyt/nyviden.shtml.. 
Uddelinger: Ved uddelingen i 2002 var der indkommet 6 ansøgninger. 2 ansøgere modtog 
støtte med et samlet beløb på 18.000 kroner. 
 
A/S N. Tørrings Legat 
Formål: At yde tilskud til videnskabelige medarbejdere eller studerende ved Syddansk 
Universitet som hjælp til studierejser, forskningsformål eller lignende. 
Ansøgninger: Der sker ikke opslag af legatet. Eventuelle ansøgninger stiles til rektor. 
Uddelinger: Ved uddelingen i 2002 var der indkommet 70 ansøgninger. 1 ansøger modtog 
støtte med et  beløb på 3.000 kroner. 
 
Julie Jensens Studierejselegat 
Formål: At yde støtte til studierejser såvel til kandidater med en afsluttet 
universitetsuddannelse som til studerende ved Syddansk Universitet. 
Ansøgninger: Tildeling sker én gang årligt uden opslag i forbindelse med uddeling af Danske 
Banks Fond. 
Uddelinger: Der har ikke i beretningsåret fundet uddeling sted. 
 
Tømrermester Alfred Andersen og Hustru’s Fond 
Formål: At støtte videnskabelig forskning af hjertesygdomme og kredsløbsforstyrrelser ved 
Syddansk Universitet og Odense Universitetshospital. 
Ansøgninger: Indkaldes hvert år i marts/april måned ved meddelelse i Ugeskrift for Læger samt 
på adressen: http://www.sdu.dk/Adm/InfoK/Webnyt/nyviden.shtml. 
Uddelinger: Ved uddelingen i 2002 var der indkommet 6 ansøgninger. 2 ansøgere modtog 
støtte med et samlet beløb på 32.000 kroner. 
 
Mogens Rendals Fond 
Formål: At yde støtte til studierejser, såvel til kandidater med en afsluttet 
universitetsuddannelse ansat ved Syddansk Universitet, som til studerende ved universitetet. 
Ansøgninger: Indkaldes hvert år i februar/marts måned ved meddelelse på adressen: 
http://www.sdu.dk/Adm/InfoK/Webnyt/nyviden.shtml. 
Uddelinger: Ved uddelingen i 2002 var der indkommet 89 ansøgninger. 5 ansøgere modtog 
støtte med et samlet beløb på 23.000 kroner. 
 
Elisabeth Mikkelsens Studielegat 
Formål: At yde støtte til studerende. Ansøgere inden for legatgivers familie nyder fortrinsret. 
Ansøgninger: Ansøgninger sendes til rektor. 
Uddelinger: Der har ikke i beretningsåret fundet uddeling sted. 
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Fyens Stiftstidendes Forskerpris 
Formål: At hædre videnskabeligt arbejdende personer, der er bosat på Fyn. 
Ansøgninger: Tildeling af prisen sker uden ansøgning én gang årligt i foråret som hædersgave. 
Uddelinger: Der har ikke i beretningsåret fundet uddeling sted. 
 
Gudrun Krauses Mindelegat 
Formål: At yde støtte til lægelig forskning. Legatet kan tildeles læger ved universitetets 
sundhedsvidenskabelige fakultet eller Odense Universitetshospital. 
Ansøgninger: Indkaldes hvert år i september måned ved meddelelse i Ugeskrift for Læger samt 
på adressen:. http://www.sdu.dk/Adm/InfoK/Webnyt/nyviden.shtml. 
Uddelinger: Ved uddelingen i 2002 var der indkommet 5. 1 ansøger modtog støtte med et 
beløb på 5.000 kroner. 
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