Uppsala, 27 januari 2012

Ansökan: Resestipendium för projektarbete i Turkiet eller resten av Främre Orienten
Mitt namn är Klara Borgström, jag är 25 år gammal och masterstudent i Antikens kulturoch samhällsliv vid institutionen för Arkeologi och Antik historia, Uppsala universitet.
Jag söker Istanbulinstitutets vänners resestipendium på 10 000 kr för en resa till
Labraunda, Turkiet för att delta i en utgrävning där under hösten 2012.
Jag har under två år (2010 och 2011) deltagit i arkeologiska utgrävningar i den stora
Zeushelgedomen Labraunda i sydvästra Turkiet, och kommer att nu att återvända dit för
att delta i en utgrävning av den förmodade helgedomen till gudinnan Kybele, ett arbete
som jag sedan kommer att presentera i en masteruppsats (beräknad klar under hösten
2013.). Uppsatsen är tänkt att handla om Kybelekulten i Labraunda och Karien.
Labraunda var under antiken en mycket viktig helgedom i det område i dagens Turkiet
som då kallades Karien, och folk vallfärdade dit från stora områden omkring för att delta
i festivaler och kulten till Zeus Labraundos (Zeus med dubbelyxan). Platsen har en lång
och rik historia. De tidigaste spåren av aktivitet är från arkaisk tid, ca 700 f. Kr., och
under senantiken kristnades platsen och man byggde två stora kyrkor i anslutning till
helgedomen. Fortet uppe på Labraundas akropol användes ända in på 1200-talet.
Svenskar har grävt i Labraunda sedan 1948, då grävningarna startades av dåvarande
professor i Antikens kultur- och samhällsliv vid Uppsala universitet, Axel W. Persson.
Grävningarna har pågått periodvis ända sedan dess, och leds sedan år 2006 av
nuvarande professor i Antiken i Uppsala, Lars Karlsson.
Under hösten 2012 kommer jag alltså att återvända till Labraunda för att delta i
utgrävningen av den förmodade Kybelehelgedomen. Platsen har inte tidigare blivit
utgrävd, men den bergsnisch kring vilken utgrävningen kommer att koncentrera sig
visar tecken på att vara just en Kybelehelgedom då den är mycket lik de nischer som
tidigare grävts ut i Kybeles ”hemland”, antikens Frygien, i dagens Turkiet.
Jag ägnade ett par dagar under förra årets säsong med att mäta och rita av nischen och
området vi kommer gräva för att underlätta förarbetet inför årets arbete. Min arbetsplan
är att jag nu under våren 2012 kommer att påbörja bakgrundsarbetet inför uppsatsen
och utgrävningen. Detta kommer jag att göra genom att dels läsa utgrävningsrapporter
från tidigare utgrävda Kybelehelgedomar, dels annan forskning som anknyter till mitt
ämne, både för att förbereda mig kunskapsmässigt inför utgrävningen och för att börja
skriva om bakgrunden till Kybelekulten. Min främsta hjälp kommer vara Susanne
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Berndt-Ersöz avhandling Phrygian Rock-Cut Shrines and Other Religious Monuments
som utkom år 2003, där hon skriver om de tidigare nämnda frygiska klippnischerna.
I mitten av augusti kommer det svenska arkeologteamet att åka ned till Labraunda för
att påbörja årets utgrävningar. Grävningen i den förmodade Kybelehelgedomen kommer
att ledas av professor Lars Karlsson, och utöver mig kommer även troligtvis ett antal
andra arkeologer att delta, och även några turkiska arbetare.
Jag beräknar att vara i Turkiet i totalt fem veckor. Grävningen i Kybelehelgedomen
kommer att ta omkring två veckor, inklusive grävningsarbete och dokumentation. De
resterande tre veckorna kommer jag delta i årets andra projekt, vilket främst innebär en
utgrävning av den branta slänt som går från Zeustemplet upp till den stora byggda
stengrav som kröner Labraundas helgedomsområde. I det arbetet kommer jag enbart
delta som arkeolog, utan anknytning till min uppsats, för att få ännu mer erfarenhet av
arkeologiskt arbete.
Kostnadsberäkning
Resa, Stockholm - Bodrum

3 500 kr

Boende, (250 kr/natt, fem veckor):

8 750 kr

Mat, (150 kr/dygn, fem veckor):

5 250 kr

Totalt:

17 500 kr
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Curriculum Vitae

Examen:
Filosofie kandidatexamen, Antikens kultur- och samhällsliv.

Kurser:
Antikens kultur- och samhällsliv A

(HT08)

Antikens kultur- och samhällsliv B

(VT09)

Antikens kultur- och samhällsliv C

(HT10)

Grekiska I

(HT09)

Grekiska II

(HT09)

Grekiska B

(VT10)

Grekiska C

(HT11)

Papyrologi

(VT11)

Grävningserfarenhet
Labraunda, 5 veckor
-

(15 aug-25 sep 2010)

Utgrävning av ”Västra kyrkan” och försvarstornet Kepesar (200-tal f.Kr.)
Dokumentationsarbete (ritning av keramik och dyl.)

Labraunda, 5 veckor hösten 2011
-

(21 aug-23 sep 2011)

Utgrävning av ”Västra kyrkan”
Dokumentationsarbete
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