
 
 

Utlysning av nationsstipendier 

 

Sista dagen att ansöka är fredagen den 31 mars. Blanketter samt mer information 

angående stipendieansökan finns på www.snerikes.se/stipendier samt på förste kurators 

kontor under mottagningstider.  

 

Kom ihåg att bifoga självdeklarationen, vilken finns på samma platser som 

stipendieansökan. Lägg till bevis för släktskap, födelseort, gymnasieexamen och dylikt 

efter behov.  För att tilldelas stipendium måste du vara medlem av Södermanlands-

Nerikes nation, ej inneha skulder till nationen samt studera minst 22,5hp vid Uppsala 

universitet eller Sveriges landsbrukuniversitet. 

 

Ansökan ska ligga i ett kuvert märkt stipendieansökan och lämnas i Snerikes brevlåda 

(framför Brundisium, det gråa huset mot st Larsgatan).  

 

Läs igenom blanketten och ansökningarna noga, ofullständiga blanketter kommer att 

strykas! 

 

Anells minne ca 1000:- 
Tilldelas någon behövande välartad studerande tillhörande S-N nation med företrädesrätt för 

dylik studerande som står i släkt- eller skyldskapsförhållande till vice landshövding C. Anell. 

Får behållas i tre år. 

 

Bagges ca 500:- 
Tilldelas en fattig eller behövande studerande av Södermanlands-Nerikes nation, dock 

företrädesvis till dylik av donatorns släkt. Får behållas i tre år. 

 

Björson I ca 400:- 
Tilldelas fattig teologiestuderande 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. 

 

Björson II ca 400:- 
Tilldelas fattig teologiestuderande 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. 

 

Blums ca 500:- 

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. 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). 

 

 



 
 

Borgströms ca 1000:- 
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). 

 

Freundts allmänna ca 500:- 
Tilldelas medlem av S-N nation vilken är född i Strängnäs stift eller har avlagt studentexamen 

vid läroverk inom stiftet och som är behövande. Tilldelas företrädesvis de som skrivit 

Cuppsats. Får behållas i tre år. 

 

Freundts jurist ca 500:- 
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. 

Får behållas i tre år. 

 

Freundts sjuk ca 1100:- 
Tilldelas som sjukhjälp åt medlem av S-N nation som är i behov därav. Läkarintyg fordras. 

Får behållas i tre år. 

 

Friessendorffs ca 700:- 
Tilldelas en medellös, teologiestuderande, 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. 

 

Grönbergs ca 1400:- 
Tilldelas landsman som vill fördjupa sig i studiet av den politiska eller ekonomiska och/eller 

statskunskap och helst både i den historiska och statsvetenskapliga disciplinen. Får behållas i 

tre år. 

 

Hammarsten ca 600:- 
Tilldelas medellös medicinstuderande av S-N nation som gjort sig känd för begåvning och flit 

samt av oklanderlig vandel. Får behållas i tre år. 

 

Jörgensens ca 600:- 
Tilldelas obemedlad behövande student vid S-N nation från Södermanland (född eller skriven 

där). Undantag kan medges för synnerligen behövande som ej är född i Södermanland, men 

som avlagt studentexamen där. Får behållas i fyra år. 

 

Kuhn I ca 500:- 
Tilldelas medlem av nationen med företräde för person som är från Nyköping. Intyg om dop 

och konfirmation i Svenska kyrkan fordras. Får behållas i tre år. 

 

Kuhn II ca 500:- 
Tilldelas medlem av nationen med företräde för person som är från Nyköping. Intyg om dop 

och konfirmation i Svenska kyrkan fordras. Får behållas i tre år. 

 



 
 

 

Kuhn III ca 500:- 
Tilldelas medlem av nationen med företräde för person som är från Nyköping. Intyg om dop 

och konfirmation i Svenska kyrkan fordras. Får behållas i tre år. 

 

Kuhn IV ca 500:- 
Tilldelas medlem av nationen med företräde för person som är från Nyköping. Intyg om dop 

och konfirmation i Svenska kyrkan fordras. Får behållas i tre år. 

 

Lars Arvidssons minne ca 500:- 
Tilldelas behövande landsman med företräde för studerande från Eskilstuna och Strängnäs 

samt Jäders socken. Får behållas i tre år. 

 

Nils Lundqvists minne ca 1300:- 
Tilldelas medlem av nationen som bedriver avancerade studier i latin eller grekiska (lägst 

Cnivå). I andra hand tilldelas sökande som använder latin eller grekiska i sina studider 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. 

 

Norstedts ca 610:- 
Tilldelas behövande och lovande medlem av S-N nation. Får behållas i två år. 

 

Plomans ca 500:- 
Tilldelas medlem från Södermanland som visat flit och intresse för sina akademiska studier. 

Sökande ska vara född i Södermanland. Får behållas i två år. 

 

Seipel III ca 1000:- 
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. 

 

SN:s allmänna I ca 500:- 
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. 

 

SN:s allmänna II ca 500:- 
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. 

 

SN Enskilda ca 950:- 
Tilldelas medlem av nationen som vistats vid Uppsala universitet i två terminer. Får behållas i 

två år. 

 

SN:s stipendiesamstiftelse ca 4900:- 
Stipendiet tilldelas den som genom goda studieresultat är mest förtjänt. Får behållas i ett år. 



 
 

 

 

 

 

VfN Rumsstipendie ca 200:- 
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. 

 

VfN Nyköping ca 600:- 
Tilldelas medlem av S-N nation som bedriver studier vid Uppsala universitet och som bedrivit 

gymnasiestudier under minst ett års tid i Nyköping. Får behållas i tre år. 

 

Vfn I-II ca 2000:- 
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. 

 

Vfn studiefond ca 250:- 
Tilldelas medlem av sällskapet VfN och som visat flit i sina studier. Får behållas i tre år. 

 

Walmstedt ca 850:- 
Tilldelas medlem av S-N nation som är i behov av understöd och som har lovande 

förutsättningar i sina akademiska studier. Får behållas i tre år. 

 

Widebecks ca 700:- 

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 Söderlanland-Nerikes naion. 


