
ATHENVÄNNERNAS MUNDEBOSTIPENDIER 
 
 
Bestämmelser för Mundebostipendierna från Föreningen Svenska Atheninstitutets Vänner 
antagna av föreningens styrelse vid dess sammanträde den 16 mars 2021. 
 
§ 1. Syfte  
En generös testamentarisk donation av makarna Ingemar och Lillemor Mundebo ”för stöd till 
forskning och kulturell verksamhet inom Atheninstitutets verksamhetsområde” ligger till grund 
för dessa stipendier. Dessa ska benämnas ”Mundebostipendierna”. 
 
Mundebostipendierna kan sökas av forskare, författare, konstnärer och kulturarbetare i vid 
bemärkelse med tydlig anknytning till Sverige eller svenska institutioner i syfte att vistas minst 
en månads vistelse i Athen (upp till två månader uppmuntras). Stipendierna bidrar därmed till en 
bred tvärvetenskaplig forsknings- och verksamhetsmiljö vid Svenska institutet i Athen. De kan 
sökas för projekt med greklandsrelaterade temata, med ämnesområden som spänner från 
antiken via Bysans och medeltiden till antikreception i senare perioder och Greklands moderna 
historia (från 1700-talet till i dag). Även projekt i vilka Grekland och Sverige kopplas samman 
kan komma i fråga för stipendierna, liksom gemensamma ansökningar av upp till tre sökanden i 
förekommande fall. 
 
§ 2. Huvudman  
Medlen som ligger till grund för Mundebostipendierna förvaltas av styrelsen för Föreningen 
Svenska Atheninstitutets Vänner. Stipendiesumman utgår ur medel som föreningen särskilt har 
avsatt för Mundebostipendierna. Vänföreningens styrelse äger att utse stipendiaterna. 
 
§ 3. Stipendiernas storlek  
Tre Mundebostipendier à 25 000 kronor, för minst en månads vistelse i Athen. 
 
§ 4. Ledigförklarande och ansökan  
Mundebostipendierna bör utlysas vartannat år med början 2021, så länge vänföreningens styrelse 
finner detta önskvärt och medlen tillåter. 
 
Stipendierna ska utlysas senast två månader före föreningens årsmöte i september månad, och 
minst två månader före ansökningstidens utgång. Stipendierna utlyses och söks på svenska. I 
utlysningen lämnas uppgift om stipendievillkor och belopp. 
 
Meddelande om utlysningen ska ske genom anslag vid berörda institutioner vid universitet och 
högskolor i Sverige samt vid de svenska instituten i Athen och Rom. Meddelande ska även ske på 
föreningens hemsida och, om möjligt, i tidskriften Hellenika. Om styrelsen anser det lämpligt kan 
meddelande om utlysning ske även på annat sätt. 
 
§ 5. Utdelningsförfarande  
Då Mundebostipendiaterna utses står det vänföreningens styrelse fritt att dela ut ett, två, tre eller 
inga stipendier vid varje tillfälle, även om tre stipendiater samtidigt är att föredra och bäst 
motsvarar avsikten med stipendiesatsningen. 



 
Styrelsen avgör om ansökningar är tillräckligt underbyggda och svarar mot utlysningens kriterier. 
Ofullständiga ansökningar behandlas inte. 
 
§ 6. Stipendietid och vistelseort  
Mundebostipendierna avser minst en månads vistelse vid Svenska institutet i Athen under eller i 
anslutning till november månad under utlysningsåret. I mån av plats kan bostad erbjudas vid 
institutet, i enlighet med institutets avgörande. 
 
§ 7. Förpliktelser  
Mundebostipendiaterna ska gärna presentera sitt eller sina vistelseprojekt vid Svenska institutet i 
Athen under stipendietiden i lämplig form och i samråd med institutets personal.  
 
Stipendiaterna förväntas vara eller bli medlemmar i vänföreningen, och ska före föreningens 
nästkommande årsmöte inkomma med en skriftlig eller i förekommande fall visuell redogörelse 
som erbjuds tidskriften Hellenika för eventuell publicering. Om vänföreningen så önskar kan 
stipendiaterna även presentera sina respektive projekt i samband med vänföreningens årsmöte 
nästföljande år eller i annat lämpligt sammanhang. 


