
Utlyst: 2022-10-28

Södermanlands-Nerikes nation
Stipendienämnden Nationsstipendier - Utlysning HT2022

Beloppen är per termin om inget annat anges. Innehav av stipendium över flera terminer kräver
bevakning. Beloppen är preliminära och kan förändras terminsvis beroende på förräntning av kapital i
stipendiestiftelserna. Nedanstående beskrivningar är endast sammanfattningar. Stipendienämnden fattar
beslut utifrån fullständiga statuter. Felskrivningar kan förekomma.

Utlysningsperiod: 2022-10-28 - 2022-11-13
Ansökningsblanketter finns på nationens hemsida eller hos förste kurator under mottagningstid.

Annells minne ca 1 000:-
Stiftelsens namn: C. Annells minne

Beskrivning
Tilldelas någon behövande välartad studerande tillhörande S-N nation med företrädesrätt för dylik
studerande som står i släkt- eller skyldskapsförhållande till vice häradshövdingen C. Annell. Får behållas i
tre år.

Historik och andra uppgifter
C. Annells stipendiefond utgörs ursprungligen av ett legat å 5 000 kr, testamenterade den 24 mars 1906 av
Eva Emilia Strömstedt, född Annell, till minne av hennes fader, vice häradshövdingen C. Annell.

Berglunds ca 1 500:-
Stiftelsens namn: Frans Berglunds stipendiefond

Beskrivning
Tilldelas studerande vid Uppsala universitet inskriven i S-N nation. Får behållas två år.

Historik och andra uppgifter
Frans Berglunds stipendiefond utgjordes ursprungligen av ca 24 000 kr, som donerades av med. dr. Frans
Berglund och hans maka Ingeborg Berglund, född Norrström, genom testamente av den 17 juni 1945.
Frans Berglund var nationens andre kurator sommaren 1889.
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Björssons I & II ca 1 000:-
(2 stipendier, söks separat)
Stiftelsens namn: Björssonska testamentsfonden

Beskrivning
Tilldelas fattig teologistuderande från Södermanland vilken tillhör S-N nation och studerar vid Uppsala
universitet och som kan tänka sig fram i Guds ord. Får behållas i fyra år.

Historik och andra uppgifter
Efter ryttmästaren och sedermera majoren Anders Björsson, förmodligen född 1609 i Småland, död 28
april 1657 i Nyköping. Testamentet som utgör grund för stiftelsen upprättades 1650 i Nyköping av
Anders Björsson och hans andra hustru Helena Hansdotter (f. i Söderköping, död 1656 i Nyköping). De
ligger begravda bakom koret i S:t Nicolai kyrka i Nyköping. På graven går bland annat att läsa:

“ IN UNDER THENNA GRIFT OCH STEEN,
MAIORENS ANDERS BJÖRSSONS BEEN

SIG HWILA, MED THESS KÄRA
FRU LENA AUNIS: SOM HAA SKÄNKT ETT TESTAMENTE WÄL BETÄNCKT

TILL GUDZ NAMNS LOF OCH ÄHRA:
… “

Björsson ska ha deltagit och skadats i trettioåriga kriget. Björsson fick inga barn.

Blums ca 550:-
Stiftelsens namn: Docenten Claes Blums stipendierum

Beskrivning
Tilldelas behövande och studiebegåvad medlem av nationen, företrädesvis till sådan som studerar grekiska
språket på lägst C-nivå och som kommer eller har avlagt fil. kand., fil. mag. eller fil. lic. Får behållas i tre år.

Historik och andra uppgifter
Stipendiefonden "Claes Blums stipendierum" utgöres av 10 000 kr, som den 17 januari 1947 donerats av
Docenten Claes Blums dödsbodelägare, fru Elsa Lindhe, förstmästare Stig Lindhe och fru Maja
Cederlund, Hagby säteri Eskilstuna, samt fru Brita Whintehorn, Håtorp, Bäckåsen, Eskilstuna, för att
hedra minnet av Docenten Claes Blum. Denne var född den 9 november 1903, student i Uppsala 1923
och avled den 5 februari 1945 som docent i grekiska vid Uppsala universitet.

Utdelades ursprungligen i form av avdrag på hyran av studentrum hos nationens bostadsstiftelse.
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Borgströms ca 1 100:-
Stiftelsens namn: M. Borgströms stipendium

Beskrivning
Stipendiet tilldelas begåvad och skötsam manlig medlem av S-N nation som studerar inom filosofiska
fakulteten (nuvarande historisk-filosofiska fakulteten, språkvetenskapliga fakulteten och
samhällsvetenskapliga fakulteten).

Historik och andra uppgifter
M. Borgströms stipendiefond utgöres ursprungligen av 20 000 kr donerade av lektor Markus Borgström,
Linköping, genom gåvobrev av den 5 december 1947.

Freundts jurist ca 500:-
Stiftelsens namn: Freundtska donationen

Beskrivning
Tilldelas nationsmedlem tillhörande juridiska fakulteten som gjort sig känd för flit, fallenhet för studier
och gott uppförande, samt dessutom på vederbörligt sätt styrkt sig vara behövande. Stipendiaten ska vara
född inom Strängnäs stift eller avlagt studentexamen vid läroverk inom stiftet. Får behållas i tre år.

Historik och andra uppgifter
Freundtska donationen utgörs av ett till 30 000 kronor uppgående belopp jämte den tillväxt, som uppstår
genom att en tiondel av årsräntan lägges till detta kapital, vilket änkefru M.L. Freundt till minne av sin
avlidne man brukspatron V.A. Freundt och sin likaledes avlidne son vice konsuln J. Freundt genom
gåvobrev av den 26 mars 1888 donerat till Södermanlands-Nerikes nation för att under benämningen
Freundtska donationen användas av Södermanlands-Nerikes nation, till dem vilka äro födda inom
Strängnäs stift eller avlagt studentexamen vid läroverk inom stiftet.

Freundts sjuk ca 1 000 kr
Stiftelsens namn: Freundtska donationen

Beskrivning
Tilldelas som sjukhjälp åt medlem av S-N nation som är i behov därav. Läkarintyg fordras. Stipendiaten
ska vara född inom Strängnäs stift eller avlagt studentexamen vid läroverk inom stiftet. Får behållas i tre
år.

Historik och andra uppgifter
Se Frundts jurist.
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Friesendorffs ca 1 000 kr
Stiftelsens namn: C.A. von Friesendorffs stipendiefond

Beskrivning
Tilldelas en medellös, teologistuderande, medlem av S-N nation, med företräde för den som är skriven i
Eskilstuna, med gymnasieexamen därifrån. Den sökande måste ha studerat vid Uppsala universitet i fyra
terminer. Får behållas i tre år.

Historik och andra uppgifter
C.A. von Friesendorffs stipendiefond utgöres av 10 000 kr, donerade av framlidne borgmästaren i
Eskilstuna C.A. von Friesendorff i testamente dagtecknat den 7 juni 1944, samt av avkastningen en viss
del, som årligen lägges till kapitalet.

Grönbergs ca 1 500:-
Stiftelsens namn: Grönbergs stipendium

Beskrivning
Tilldelas nationsmedlem som vill fördjupa sig i studiet av den politiska eller ekonomiska och/eller
statskunskap och helst både i den historiska och statsvetenskapliga disciplinen. Företräde till sökande från
Södermanland och vid lika meriter dem emellan bör företräde givas den som är från Eskilstuna. Får
behållas i tre år.

Historik och andra uppgifter
Grönbergs stipendiefond utgöres ursprungligen av 20 000 kr., donerade av advokat Gösta Grönberg.
Donatorn lät meddela att: “Det är inte givarens avsikt att locka någon in på studier inom angivna
discipliner, utan att uppmuntra en för dessa studier lämpad, begåvad studerande.” samt att stipendiet
hedrar dennes fader som i Eskilstuna “utan möjlighet att i ungdomens dagar då åtnjuta historisk
undervisning, genom självstudier under tysta kvällar skapade sig ett historiskt vetande, som han sökte
överföra till sin son.”

Mårtensson ca 3 000:-
Stiftelsens namn: Jan Mårtenssons stipendiefond

Beskrivning
Tilldelas student som visat stort intresse för, och studerar Freds- och konfliktforskning samt
nedrustningsfrågor vid Uppsala universitet. Har med företrädesvis avlagt studentexamen vid Karolinska
gymnasiet i Örebro. Engångsbelopp.
Stipendiet delas ut på majmiddagen (1 maj 2023) och stipendiaten måste närvara för att tilldelas stipendiet.
Utöver penningstipendiet ingår fri sittning med gäst på majmiddagen.

Historik och andra uppgifter
Jan Mårtenson är en svensk diplomat från Örebro som bland annat varit biträdande generalsekreterare för
Förenta nationerna. Mårtensson har också varit engagerad på Snerikes, varför han 1978 installerades som
hedersledamot vid nationen. 1986 delades stipendiet som bär hans namn ut för första gången.
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Nils Lundqvists minne ca 1 500:-
Stiftelsens namn: Nils Lundqvists minne

Beskrivning
Tilldelas medlem av nationen som bedriver avancerade studier i latin eller grekiska (lägst C-nivå). I andra
hand tilldelas sökande som använder latin eller grekiska i sina studier och då med företräde för sådan
sökande som bedriver studier i latin eller grekiska på lägst 20-poängsnivå. Får behållas i tre år med
möjlighet till ett års prolongation.

Historik och andra uppgifter
Fonden "Nils Lundqvists minne" utgöres ursprungligen av 60 st. B-aktier i Holmens bruk, donerade av
fru Inez Lundqvist den 22 december 1955 till minne av framlidne rektor Nils Lundqvist, vilken
vårterminen 1903 varit nationens förste kurator och år 1941 valts till hedersledamot av nationen.

*Seippel I ca 5 000:-
(*Detta stipendium utlyses preliminärt, men kan endast delas ut om det står ledigt vid datum för beslut.)
Stiftelsens namn: Oscar Seippels stipendium

Beskrivning
Tilldelas begåvad, flitig, mindre bemedlad studerande av synnerlig förtjänst, som under fyra terminer
tillhört Södermanlands-Nerikes nation. Får behållas i två år. Får ej inneha annat stipendium vid nationen.

Historik och andra uppgifter
Oscar Seippels stipendiefond utgöres ursprungligen av 60 000 kr donerade av fröken Hilda Kumlin för att
hugfästa minnet av hennes morbroder grosshandlaren Oscar Seippel (d. 1914).

SN:s enskilda ca 1 000:-
Stiftelsens namn: Södermanlands-Nerikes Nations enskilda stipendiefond

Beskrivning
Tilldelas medlem av nationen som vistats vid Uppsala universitet i två terminer samt “...vara , om
dock ej medellös, likväl ej i sådana omständigheter, att stipendiet … vore obehövligt i och för … vistande
vid universitetet”. Får behållas i två år.

Historik och andra uppgifter
Den ursprungliga Södermanlands-Nerikes Nations enskilda stipendiefond bildades av de medel, vilka
nationen vart tredje år i enlighet med stadgarna hade att bestämma, att de som honorarium skulle utgå till
nationens dåvarande inspektor, professor Lars Edward Walmstedt, och vilka medel överfördes från
honorariefonden till Södermanlands Nerikes enskilda stipendiefond; denna har sedan ökats och må
alltjämt ökas av möjligen från andra håll kommande donationer.
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SN:s allmänna I-II ca 2 500 kr
(2 stipendier, söks separat)
Stiftelsens namn: Södermanlands-Nerikes nations allmänna stipendiefond

Beskrivning
Tilldelas medellös och behövande studerande, som under minst tre år tillhört S-N nation och som genom
sina studiemeriter gjort sig mest förtjänt. Får ej inneha annat stipendium vid nationen. Får behållas tills
studierna är avklarade.

Historik och andra uppgifter
Nationens allmänna stipendiefond avser att utgöra en sammanslagning av belopp, som skänkts för
stipendieändamål. Fonden är stiftad på landskap den 1 december 1933 efter initiativ vid kamratmötet
1932.

VfN:s I-II ca 2 500:-
(1 stipendium)
Stiftelsens namn: V.f.N.:s stipendium nr 1 & nr 2

Beskrivning
Tilldelas medlem av nationen som är mindre bemedlad och gjort sig känd för flit och uppförande. Skall
även ha tillhört Nyköpings högre allmänna läroverk i minst två år. Sökande som tillhör sällskapet VfN
kommer främst i åtanke. Gymnasiebetyg som styrker två års tillhörighet av Nyköpings gymnasium krävs.
Får behållas i ett år.

Historik och andra uppgifter
Vännerna från Nyköping är en lokalförening vid Södermanlands-Nerikes nation. Statuterna för stipendiet
är ursprungligen antagna av landskapet 1890-05-21.

VfN:s Jubileumsfond ca 9 000:-
Stiftelsens namn: VfN:s Jubileumsfond

Beskrivning
Tilldelas medlem av VfN för studieresa. Resplan för den planerade resan ska bifogas med ansökan.
Företräde äger den som har nationsmeriter eller ägnat arbete åt VfN. Engångsbelopp.

Historik och andra uppgifter
Vännerna från Nyköping är en lokalförening vid Södermanlands-Nerikes nation. Grunden till stipendiet
las vid VfN:s 90-årsjubileum den 23 oktober 1961.
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VfN:s rumsstipendie ca 650:-
Stiftelsens namn: VfN:s rumsstipendie

Beskrivning
Tilldelas medlem av nationen som har tagit studenten i Nyköping och som är skötsam och behövande.
Sökanden skall vid ansökan varit inskriven i nationen max sex terminer inräknat innevarande termin. Får
behållas i två år.

Historik och andra uppgifter
Vännerna från Nyköping är en lokalförening vid Södermanlands-Nerikes nation. Denna stipendiefond
har bildats genom insamling bland f.d. medlemmar av Sällskapet VfN samt genom en donation på 10 000
kr av nyköpingsstudenten, kammarherre J.J. de Geer.

Utdelades ursprungligen i form av betalt studentrum hos nationens bostadsstiftelse.

VfN:s studiefond ca 2 500:-
Stiftelsens namn: VfN:s studiefond

Beskrivning
Tilldelas medlem av sällskapet VfN och som visat flit i sina studier. Får behållas i tre år.

Historik och andra uppgifter
Vännerna från Nyköping är en lokalförening vid Södermanlands-Nerikes nation.

Widebecks ca 1 000:-
Stiftelsens namn: E. Widebecks stipendiefond

Beskrivning
Tilldelas mindre bemedlad medlem av S-N nation som studerar teologi. Företräde äger den som är född i
Jäders eller Stenkvista socken i Södermanland. Får behållas i tre år. Får ej inneha annat stipendium vid
Södermanlands-Nerikes nation.

Historik och andra uppgifter
E. Widebecks stipendiefond utgöres ursprungligen av 10 000 kr, donerade av fru Erica von Homeyer,
född Widebeck, den 14 oktober 1911.
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