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Beskows, von Sökbart till 2018-02-20 

Södermanlands-Nerikes nation 

Till behövande och förhoppningsfull studerande av Södermanlands-Nerikes nation. Utdelas av 

nationens stipendienämnd, som även beslutar om tid för stipendieinnehav. 

Ordinarie stipendier 

2 stipendier med utlyst belopp 20 000 kr (årsbelopp) 

 

  

Graffmans Sökbart till 2018-02-20 

Södermanlands-Nerikes nation 

Till medellös studerande av Södermanlands-Nerikes nation, som studerar teologi, klassiska språk, 

matematik, fysik eller naturalhistoria eller, då sådana inte finns juridik- eller medicin-studerande. 

Två stipendier bör helst tilldelas barn till präster, som tjänstgör eller tjänstgjort inom Strängnäs 

stift. Till ett stipendium har i övrigt kompetent släkting företräde oberoende av 

nationstillhörighet. Nationens inspektor uppför tre av de sökande på förslag, varefter rektor utser 

stipendiat. Får uppbäras i fyra år. 

Ordinarie stipendier 

2 stipendier med utlyst belopp 18 000 kr (årsbelopp) 

 

  

Jernfelz Sökbart till 2018-02-20 

Södermanlands-Nerikes nation, Teologiska fakulteten 

Till teologistuderande av Södermanlands-Nerikes nation som "äger beprövad skicklighet att 

antaga prästämbetet". Får innehas i två år med eventuell prolongation ett år. Beslut om stipendiat 

fattas av teologiska fakulteten. 

Ordinarie stipendier 

1 stipendium med utlyst belopp 18 000 kr (årsbelopp) 

 

  

 

 

 

 

 



Nesselii för S-N nation Sökbart till 2018-02-20 

Södermanlands-Nerikes nation 

Till begåvade, behövande studerande. Två stipendier till medlemmar av Södermanlands-Nerikes 

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. 

Ordinarie stipendier 

1 stipendium med utlyst belopp 19 000 kr (årsbelopp) 

 

  

Palmbergs Sökbart till 2018-02-20 

Södermanlands-Nerikes nation 

Till flitiga studerande av Södermanlands-Nerikes nation som är födda inom Strängnäs stift eller i 

någon av de församlingar som 1806 tillhörde Strängnäs stift. Två stipendiater bör "i synnerhet 

beflita sig om sådana philologiske kunskaper, som lägga en säker grund för de theologiska" två 

"må välja vilka vetenskapsyrken, hvartil de sig skickeligst pröfva". Stipendiater utses av rektor 

efter förslag av nationens inspektor och stipendium får uppbäras i fem år och kan efter förnyad 

ansökan prolongeras i ett år. 

Ordinarie stipendier 

2 stipendier med utlyst belopp 15 000 kr (årsbelopp) 

 

  

Rapps Sökbart till 2018-02-20 

Södermanlands-Nerikes nation 

Till behövande studerande av Södermanlands-Nerikes nation som gjort sig känd för begåvning 

och flit. Efter förslag av nationens inspektor och stipendienämnd utses stipendiat för ett år av 

rektor. Kan tilldelas samma person högst tre läsår. 

Ordinarie stipendier 

1 stipendium med utlyst belopp 110 000 kr (årsbelopp) 

 

  

 

 

 



Åqvists Sökbart till 2018-02-20 

Södermanlands-Nerikes nation 

Till behövande medlem av Södermanlands- Nerikes nation, som varit inskriven i nationen minst 

två terminer och som genom sin akademiska studiemeriter visat sig mest förtjänt. Nationens 

inspektor utser stipendiat efter förslag av nationens stipendienämnd. Får innehas i två år med ett 

års eventuell prolongation. 

Ordinarie stipendier 

1 stipendium med utlyst belopp 35 000 kr (årsbelopp) 


