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ATT ANSÖKA OM TILLSTÅND FÖR ARKEOLOGISKT FÄLTARBETE I GREKLAND 
 
Samtlig arkeologisk fältverksamhet som svenska arkeologer önskar utföra i Grekland 
skall handläggas av Svenska institutet i Athen, vilket har rätt att söka tillstånd för 
att bedriva sex fältprojekt per år (tre på egen hand och tre som samarbeten med 
lokala arkeologiska myndigheter). Större arkeologiska projekt som tilldelas tillstånd 
löper vanligen över fem år, varav alla inte behöver inkludera fältarbete utan kan 
ägnas åt materialstudium och publiceringsarbete.  
 
ANSÖKNINGSPROCESS 
Den forskare som önskar söka tillstånd för ett arkeologiskt projekt i Grekland skall 
som första steg i god tid ta kontakt med Svenska institutet i Athen och i samförstånd 
med SIA kontakta de relevanta grekiska arkeologiska myndigheterna. Därefter 
arbetar forskaren fram en plan på upp till fem år för det nya projektet. Denna skall 
inte överstiga sex sidor och skall innehålla: 
 

1. Forskningshistorisk bakgrund och presentation av den plats (med tydliga 
geografiska data, exempelvis koordinater) som skall undersökas. 

2. Frågeställning 
3. Metod: traditionell utgrävning, fältsurvey, digital dokumentation, geofysiska 

undersökningar etc. 
4. Tidsperiod för fältkampanjer och översiktlig beskrivning av vad som skall 

utföras under respektive säsong/år 
5. Deltagande forskare/arkeologer/arkitekter etc. 
6. Publiceringsplan 
7. Finansieringsplan (inklusive för publicering) 

 
Då det arkeologiska projektet är ett samarbete med kollegor vid de grekiska 
länsantikvariska myndigheterna (eforiorna) skall ett samarbetsavtal utarbetas 
mellan de två parterna. Vidare skall aktuellt kortfattat CV för samtliga tilltänka 
medarbetare bifogas. Detta skall vara skrivet på engelska. 
 
Projektet måste därefter godkännas av styrelsen för Svenska Institutet i Athen. 
Forskaren insänder en tillståndsansökan till styrelsen varpå ärendet behandlas vid 
något av de ordinarie styrelsemötena i slutet av februari respektive november, eller 
genom ett per capsulambeslut. 
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Tillstånd för arkeologiska projekt beviljas av det grekiska kulturministeriet. Sista 
ansökningsdatum för dessa är den 30 november varje år. Dock måste ansökan skickas 
till SIA i god tid innan dess, absolut senast den 1 oktober. Ansökan skall vara på 
grekiska och vid behov kan SIA bistå med översättning. 
 
 
VID BEVILJAT TILLSTÅND 
 
Till det grekiska Kulturministeriet: årlig redovisning och ansökan för nästa års 
kampanj 
Om det grekiska Kulturministeriet godkänner projektet kan fältarbete genomföras. 
Efter avslutad säsong skall en kortfattad rapport över utfört arbete avläggas till 
Ministeriet tillsammans med ansökan om nästa års fältarbete. Denna delansökan 
skall innehålla detaljerad information om: 
 

1. Plats som skall undersökas och när kampanjen skall ske. 
2. Metod: traditionell utgrävning, fältsurvey, digital dokumentation, geofysiska 

undersökningar, etc. 
3. Deltagande forskare/arkeologer/arkitekter etc. 
4. Finansieringsplan (för säsongen i fråga) 

 
Vidare skall aktuellt kortfattat CV för samtliga tilltänka medarbetare bifogas. Detta 
skall vara skrivet på engelska. 
 
Rapport och delansökan skall skickas till SIA senast den 1 oktober. Texterna skall 
vara på grekiska och vid behov kan SIA bistå med översättning. 
 
Till Svenska institutet i Athen och Opuscula: Årliga rapporter samt information 
till hemsidan 
 

• För att projektet skall beviljas fortsatt stöd från SIAs styrelse, krävs att en 
årlig preliminärrapport skickas till Institutens i Athen och Rom tidskrift 
Opuscula. Sista datum för att sända preliminärrapporten till Opuscula är den 
1 november varje år. 

• Projektledare är ansvarig för att lämna in komplett originaldokumentation av 
undersökningen samt listor med fynd och uppgifter om deras placering till 
institutet i ett överenskommet format inom ett år efter avslutad fältsäsong. 

• En komplett lista med fyndmaterial (inkl. fotografier och relevanta 
illustrationer) ska lämnas in i enlighet med standardiserad mall för bruk i 
institutets onlinedatabas, detta senast ett år efter avslutat projekt. 

• Ansvarig projektledare skall också skicka in en presentation av projektet till 
SIAs hemsida, följt av årliga kortfattade rapporter om pågående arbete 
(svensk och engelsk version). 

• Kortfattade årliga kampanjrapporter på engelska skall även skickas till SIA för 
att sedan sändas till de arkeologiska årskrönikorna Chronique des fouilles och 
Archaeological Reports. 


