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S T I P E N D I E U T L Y S N I N G 

Svea Orden är ett ordenssällskap, stiftat 1793, med loger i Stockholm och 

Uppsala. Ordens syfte är bland annat att stödja ”forskning som söker kartlägga 

vårt lands och folks historia och kultur, företrädesvis under äldsta tider” (500 – 

1500 e.Kr.). 

Svea Orden utdelar traditionsenligt vid sin högtidsdag, som i år sammanfaller 

med Ordens 225-års jubileum på Ekolsunds slott lördagen den 20 oktober, 

maximalt tre stipendier om totalt 140 000 kronor. 

Målgruppen är forskarstuderande med långt hunnet avhandlingsarbete, där ett stipendium 

kan ge erforderlig arbetsro under slutfasen av arbetet. Bidrag lämnas dock inte till tryckning 

av avhandling eller liknande omkostnader. Observera att stipendium icke utdelas till annan 

verksamhet än sådan som nämnes ovan. Dylika ansökningar lämnas utan åtgärd. 

Till Svea Orden ställd ansökan om stipendium enligt ovan skall innehålla 
följande uppgifter: 
1. Kontaktuppgifter (post- samt e-postadress), heminstitution och handledare, 
2. Den sökandes meriter och nuvarande sysselsättning, 
3. Ev. återstående fakultetsfinansierad tid, 
4. Den forskningsuppgift de ansökta medlen avses finansiera (högst en sida), 
5. Översiktlig planering och omfattning av forskningsarbetet, 
6. Planerat disputationsdatum, 
7. Ett aktuellt intyg från huvudhandledaren (ej äldre än sex månader) 
 
Ansökan skall ha inkommit elektroniskt via e-post i pdf-format, vid behov även 
komprimerat i zip-format, till adress ordensskriftvardare@sveaorden.se senast torsdagen 
den 31 maj 2018. Handlingar som ej finns elektroniskt, såsom äldre eller på papper 
signerade handlingar, skall scannas. Information om tilldelning av sökt stipendium delges de 
sökande i början av juli. 
 
Utsedd(a) stipendiat(er) bör vara beredd(a) att deltaga vid ovan nämnda högtidsdag, till 
vilken man inbjudes (inkluderande, vid behov, resa samt logi). Det förutsättes att man vid 
lämpligt tillfälle senare under året eller första halvåret 2019 kan redovisa sitt 
forskningsarbete för Svea Ordens medlemmar. 
 
Enligt uppdrag, i Svearnas Borg den 30 mars 2018 
 
 

Tor Gråberg 
Ordensskriftvårdare 
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