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Stipendier för stålforskning, bergshistorisk forskning och resor  

Jernkontoret administrerar och förvaltar stipendiestiftelser för vilka Jernkontorets fullmäktige 

beslutar om utdelning. Avkastningen av stiftelsekapitalet delas årligen ut i form av stipendier. 

Ansökan får ej ske retroaktivt. Traktamente beviljas ej. Avslag kan ej överklagas. 
_____________________________________________________________________________________________ 
 

Stipendier för stålforskning 

• Axel Ax:son Johnsons forskningsfond 

Avkastningen är avsedd "att möjliggöra lösningen av för järnhanteringen viktiga problem till fromma för vårt land och 
för hanteringens vidare utveckling".     
 

• Prytziska fonden nr 2 

Avkastningen ska användas "till främjande av metallurgisk och metallografisk forskning".  

 
Resestipendier 

• De Geerska fonden  

Avkastningen ska utdelas som "stipendier till för järnhanteringens utveckling särskilt förtjänta unga ingenjörer eller på 
annat sätt för järnhanteringens utveckling speciellt gagnande och nyttigt sätt".  
 

• Överingenjören Gustaf Janssons Jernkontorsfond  

Avkastningen ska användas till studie- och resestipendier "åt unga ingenjörer, vilka önskar till gagn för den svenska 
järnhanteringen förkovra sina insikter om hanteringens praktiska utövning".  
 

• Stiftelsen Skandinaviska Malm och Metalls forsknings- och utvecklingsfond  

Avkastningen ska användas till företrädesvis studieresor som har anknytning till Jernkontorets gemensamma 
forskningsverksamhet. 
 

För ansökningar av stipendier ur fonderna ovan gäller följande ansökningstillfällen: 

senast 20 februari, 20 april, 20 augusti och 20 oktober.   

 

Signerad ansökningsblankett och bilagor skickas per post till: 

Jernkontoret, Att. Håkan Öjerbring, Box 1721, 111 87 Stockholm        (tel: 08-679 17 19) 
  

Den ifyllda ansökningsblanketten sänds även per e-post till: hakan.ojerbring@jernkontoret.se   
_____________________________________________________________________________________________ 
 

Stipendier för bergshistorisk forskning 

• Prytziska fonden nr 1  

Avkastningen ska användas till "främjande och bekostande av svensk bergshistorisk forskning".  
 

• Stiftelsen Wilhelm Ekmans fond för bergshistorisk forskning 

Avkastningen har till ändamål att "stödja bergshistorisk forskning avseende huvudsakligen tiden efter år 1600". 
 

• Stiftelsen Marie Nissers fond för bergshistorisk forskning 

Avkastningen har till ändamål att ge bidrag till unga forskare, som företrädesvis studerar vid universitet eller högskola, 
inom det bergshistoriska eller industrihistoriska fältet. 

 

För ansökningar av stipendier ur fonderna ovan gäller följande ansökningstillfällen: 

senast 15 februari och 15 augusti. 

 

Signerad ansökningsblankett och bilagor skickas per post till: 

Jernkontoret, Att. Håkan Öjerbring, Box 1721, 111 87 Stockholm        (tel: 08-679 17 19) 
 

Den ifyllda ansökningsblanketten sänds även per e-post till: hakan.ojerbring@jernkontoret.se   
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