
 
 

 

STIPENDIEANSLAG HÖSTTERMINEN 2020 
 

DR. ARNBERGS PREMIUM FÖR RECENTIOR 
Premiet tilldelas en recentior och en junior inom Östgöta Nation, som genom flit och gott 

uppförande anses ha gjort sig förtjänt och är i behov av understöd. 

 

Kapitel 2: Landsmännen § 2  

”Recentior är var och en under sin första termin inom nationen, förutsatt att han/hon ej 

tidigare tillhört jämförlig studentförening.” 

Enligt praxis inräknas även den som skrev in sig vårterminen 2020 som recentior. 

 
Prizes are awarded to one freshman member of the Östgöta student nation who, on the basis 

of dedication and good conduct are deemed deserving, and who are in need of support. The 

nation’s senior council recommends three students for the award by the time of the autumn 

term’s second regular “landskap” meeting, whereupon the freshman members elect their 

prizewinners. 

 

1 st  -  26 000 Kr 

DR. ARNBERGS PREMIUM FÖR JUNIOR 
Premiet tilldelas en recentior och en junior inom Östgöta Nation, som genom flit och gott 

uppförande anses ha gjort sig förtjänt och är i behov av understöd. 

 

Kapitel 2: Landsmännen § 3 

”Junior är var och en från och med sin andra termin inom nationen. Den som tidigare, minst 

en termin, tillhört jämförlig studentförening är dock junior från sitt inträde i nationen.” 

Enligt praxis inräknas även den som skrev in sig vårterminen 2017 som recentior. 

 

Prizes are awarded to one junior member of the Östgöta student nation who, on the basis of 

dedication and good conduct are deemed deserving, and who are in need of support. The 

nation’s senior council recommends three students for the award by the time of the autumn 

term’s second regular “landskap” meeting, whereupon the junior members elect their 

prizewinners. 
 

1 st  -  26 000 Kr 



 
 
 

HJ. LUNDGRENS PREMIER 
Till stud. av Östgöta nation som ägnar sig åt litteraturhistoriska studier resp. studiet av något 

eller några av de romanska språken. Utdelas på vårterminen på förslag av professor i resp. 

ämne. 

Prizes are awarded for a student belonging to the Östgöta student nation who are studying 

History of literature nation or one or more of the Roman languages. The prizes are awarded 

during the spring semester by the nation’s scholarship committee and recommendations of the 

professors in there subjects. 

 

1 st Romanska språk  -  5 000 Kr 

 

1 st Litteraturhistoria  -  5 000 Kr 
 

HAMMARSTENS STIPENDIER  
Till medellös begåvad och flitig stud. av Östgöta nation, dels till med stud., dels till stud. av 

vilken fakultet som helst. Får innehas i tre år med möjlighet till ett års prolongation. 

 

2 st  -  3 500 Kr 

WIRÉNS STIPENDIUM 
Till lovande stud . av Östgöta nation med företräde för den som under ett år med framgång 

bedrivit zoologiska studier. Utdelas för ett år i sänder; kan för specialstudier i zoologi utdelas 

för tre år. Ingen må inneha stip. mer än fyra år. 

A scholarship are provided for a dedicated student who belongs to the Östgöta student nation. 

Preference are shown for those who, during one year, has successfully studied Zoology. The 

scholarships are awarded by the nation’s scholarship committee for one year a time; for 

special studies in Zoology it may be held for three years. No one may be hold the scholarship 

for more than four years. 

1 st  -  5 000 Kr 

 

 

 



SEMPLER, WAHLQVIST OCH SYLVANS STIPENDIUM 

Till stud. av Östgöta nation. 

Provided for a student of Östgöta nation.  

1 st – 5 000 kr 

 

Sista ansökningsdag /Last day for application 18/11 

Skickas till/Send to stipendienamnd@ostggotanation.se  

Ansökningsblanketter finns att hämta på Östgöta nations 

hemsida. Application forms are only available in Swedish. 

 

_____________________________ 

 

Tim Norinder Jonsson 

Förste kurator 
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