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STIPENDIEUTLYSNING
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 lördagen den 22 oktober 2022 sitt stipendium ur
Greve Sten Lewenhaupts minnesfond. I år har vi möjlighet att dela ut maximalt två stipendier om
vardera 75 000 kronor. Målgruppen är forskarstuderande med långt hunnet avhandlingsarbete, där ett
stipendium kan ge erforderlig arbetsro under slutfasen av arbetet.
I enlighet med ordens syfte lämnas bidrag till avhandlingsprojekt om svensk historia i vid mening –
t.ex. arkeologi, historia, konsthistoria, religionshistoria, språkhistoria – under perioden 500–1500.
Bidrag till tryckning av avhandling och liknande omkostnader beviljas inte. 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.
2.
3.
4.
5.

Kontaktuppgifter (namn, post‐ och e‐postadress), heminstitution och handledare
Den sökandes forskningsmeriter och nuvarande sysselsättning
Ev. återstående fakultets‐ eller externfinansierad tid
Planerat disputationsdatum
Översiktlig redogörelse för avhandlingsprojektet av vilken framgår avhandlingens innehåll i
korta drag samt vilka delar som är (respektive inte är) färdigställda och hur mycket arbetstid
som återstår för att avsluta projektet
6. Den del i avhandlingsarbetet som den sökande avser finansiera med medlen (högst en sida)
7. Ett aktuellt intyg (ej äldre än sex månader) från huvudhandledare eller prefekt av vilket
framgår att den sökande aktivt bedriver studier på forskarnivå
Ansökan skall ha inkommit elektroniskt via e‐post i pdf‐format till stipendiekommitten@sveaorden.se
senast söndagen den 31 juli 2022. Handlingar som ej finns elektroniskt, såsom äldre eller på papper
signerade handlingar, skall scannas. Information om tilldelning av sökt stipendium delges de sökande i
slutet av augusti månad.
Utsedd stipendiat bör vara beredd att delta vid ovan nämnda högtidsdag, till vilken stipendiaten
inbjuds (inkluderande, vid behov, resa och logi). Det förutsätts att stipendiaten vid lämpligt tillfälle
senare under året eller under 2023 kan redovisa sitt forskningsarbete för Svea Ordens medlemmar.
Svearnas Borg den 9 juni 2022
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