
SVENSKA FORNMINNESFÖRENINGEN ANSÖKAN OM STIPENDIUM
Stipendiesekreterare Jan Peder Lamm Hildebrandsfonden
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Inga Sernings fond

Sökandens namn Personnummer Akad. examen

Gata Ämnesområde Institution

Postadress Universitet Sökt belopp
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Sökt/beviljat stipendium/bidrag för samma ändamål från andra stiftelse(r)/fond(er) Har stipendium tidigare erhållits från någon av de sökta
fonderna?

Ja Nej

Projekt/ändamål

Underskrift Ort och datum

Övriga upplysningar Bilagor

Kostnadspecifikation

markera gärna flera
av fonderna

Forskarstuderande

Grundutbildningsstuderande

Ja Nej Antal:



Svenska Fornminnesföreningen delar varje år ut stipendier till forskare, företrädesvis till doktorander. Vi har fyra
stipendiefonder avsedda för forskning inom arkeologi, konstvetenskap och metallurgi.

• Hildebrandsfonden  utdelar årligen stipendier till en eller flera sökanden.Stipendierna är avsedda som stöd för
forskning i nordisk arkeologi, förhistorisk och medeltida numismatik samt medeltidens konsthistoria.

• Aron Anderssons Minnesfond utdelar stipendier ”som stöd för forskning i medeltidens konst- och kulturhistoria
och utdelas företrädesvis till yngre forskare (under 35 år)”.

• Birger Nermans Minnesfond utdelar stipendier ”som stöd för forskning i förhistorisk, särskilt nordeuropeisk,
arkeologi och utdelas företrädesvis till yngre forskare (under 35 år)”.

• Inga Sernings Minnesfond utdelar stipendier ”som stöd för arkeometallurgisk forskning och utdelas företrädesvis
till yngre forskare (under 35 år)”.

Stipendienämnden prioriterar:

• Ansökningar som gäller bidrag till vetenskapligt välmotiverade projekt,  med väl angivna
forskningsmål, metoder och med väl beräknade utgifter (alltså väl avgränsade projekt som
bedöms realistiska att genomföra).

• Doktorander som är i början eller i slutet av sitt avhandlingsarbete och som klart kan motivera
behov och användning av stipendiemedlen.

• Stipendier ges företrädesvis till sökande som inte tidigare erhållit stipendier ur någon av
fonderna.

• För Anderssons, Nermans och Sernings fond – beakta åldersgränsen 35 år.

• Utdelade belopp är normalt högst 10.000 kr, men ofta lägre. Sökanden som yrkar högre belopp
bör i första hand vända sig till andra, större fonder.

• Stipendier ges i undantagsfall till kongressresor och under förutsättning att ett veten-
skapligt föredrag baserat på egen forskning skall presenteras.

• Ansökningar från svenska medborgare.

• Bidrag ges inte till tryckningskostnader.

Även självständigt formulerade ansökningar beaktas. I ansökningen ska då de uppgifter som efterfrågas i blanketten ingå.

Samma ansökningsdatum gäller för alla fonderna. Din ansökan ska vara inne senast 15 januari varje år. Besked till de
stipendiater som erhållit medel ges per brev före utgången av månaden maj samma år.

Ansökan ska ställas till: Svenska Fornminnesföreningen, stipendiesekreterare Jan Peder Lamm, Kostervägen 7
181 35 Lidingö. Har Du ytterligare frågor, kontakta stipendiesekteterare 
Jan Peder Lamm på ovanstående adress alt. janpeder.lamm@bredband.net.  
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