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   Stipendier våren 2017 
Målgrupp 
Studerande ungdomar i Östergötland inom grundskolan/gymnasiet som visar 
stort intresse och fallenhet inom naturvetenskap som är kopplad till teknik och 
IT samt personer som gör pedagogiskt berömvärda insatser för att öka 
intresset inom ovan nämnda områden i enlighet med stipendiets mål och syfte. 
Se vidare Stipendieförutsättningar nedan. 
 

Historik 
Datasaabs Vänner, DSV, är en intresseförening som bildades 1992 av tidigare 
anställda i dataföretaget Datasaab AB, vilket 1981 övergick i  
Ericsson Information System samt därefter i Nokia Terminal Systems.  
 
Datasaab är känt som en av regionens pionjärer inom datorutveckling 
på 50-, 60- och 70-talet och har utvecklat stordatorer, flygburna militära 
datorer, bank- och administrativa system. 
 
Datasaab har haft stor inverkan på datautbildningen vid Linköpings 
Universitet. 
 
Datasaabs Vänners verksamhet i dag har som huvuduppgift att förvalta och 
dokumentera vårt dåvarande företags datorhistoria.  
Ett exempel är bokserien Datasaabs historia med titlarna  
TEMA D21, TEMA D22-D23, TEMA FLYG, TEMA GUDAR och TEMA BANK och 
med medlemmarna som författare. 
 
Ytterligare kan nämnas att vi på olika sätt bidragit till innehållet i Datamuseet 
IT-ceum som ingår i Östergötlands Museum.  
Vi samverkar också med Datamuseet IT-ceum i form av föreläsningar och 
studiebesök. 
 
Stipendier  
Den nya delen i vår verksamhet är att Datasaabs Vänners insamlade och väl 
förvaltade medel har möjliggjort för föreningen att nu kunna dela ut stipendier 
till ovan beskrivna målgrupp. 

 

100 000 kronor har avsatts för ändamålet och stipendiet ska delas ut 
med 20 000 kronor om året under en femårsperiod. De 20 000 kronorna 
kan delas upp i flera stipendier. Stipendiet utdelas denna gång för femte året. 
 
Utdelning 2017 
Utdelning av Datasaabs Vänners stipendier för 2017 kommer att ske  
den 18 maj. Lokal meddelas senare. Beslutet går ej att överklaga. 
 
Beslut och inbjudan kommer att utsändas av Datasaabs Vänner till utsedd(a) 
stipendiat(er) och till de skolor vars sökande beviljats stipendier.  
 
 



Datasaabs Vänner Sida 2 

 

Stipendieförutsättningar 
Datasaabs Vänner har i “Regler för stipendier” antagna på årsmötet 2015 
angivit förutsättningarna. Se  http://www.datasaab.se 
 
Anmälan 

      Ansökningsblanketten finns på vår hemsida http://www.datasaab.se 
Ansökan för våren 2017 skall vara Datasaabs Vänner tillhanda enligt datum 
angivet på ansökningsblanketten. 
Sökande, ombeds ifylla anmälnigsblanketten i tillämpliga delar. Dessutom 
får sökande gärna bifoga ytterligare information som bedöms vara relevant 
för att underlätta stipendienämndens arbete. 
 
Fyll i blanketten digitalt och skicka den under adress 

 

e-mail: kjell.johansson24@comhem.se 
 
Alternativt per brev till: 
Datasaabs Vänner 
c/o Kjell Johansson 
Gullvivevägen 10 
585 64 Linghem 
 
 

Förfrågan 
Förfrågningar kan göras till sammanhållande i stipendienämnden 
Reino Florén 
Tel 013-218837 mobil 070 606 88 37 eller  
e-mail: reino.floren@comhem.se  
 
 

Linköping den 10 januari 2017 
 

Sivert Westlund 
Ordförande   
Stipendienämnden 
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