Jesper Blid mottar Augustus Lerstens stipendium 2021 som delas ut för allra första gången. Jesper Blid tilldelas 100 000 kronor för
att studera och arbeta med publikationen av byggnaden Oikoi i Labraunda i Turkiet.
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Jesper Blid är den förste mottagaren av
Augustus Lerstens stipendium
Fil.dr Jesper Blid, Das Institut für Kulturgeschichte der Antike (IKAnt) vid
Österreichische Akademie der Wissenschaften, har tilldelats Augustus
Lerstens stipendium för 2021. Stipendiet delas i år ut för första gången.
Jesper Blid har mottagit 100 000 kronor för att studera och arbeta med
publikationen av byggnaden Oikoi i Labraunda i Turkiet. Byggnaden grävdes
ut 1948–1953 och så mycket finns bevarat att byggnaden kan rekonstrueras
med stor tillförlitlighet. Oikoi är en av sju byggnader i helgedomen med
bevarade dedikationsinskrifter från 300-talet f.Kr. och i den kommande

publikationen presenteras övertygande evidens för att byggnaden fungerade
som Labraundas prytaneion (rådhus) under 300-talet.
– Målet är att vi skall lära oss mer om antika rådhus och spridningen av
grekiska politiska institutioner i Mindre Asien under 300-talet f.Kr. Byggnaden
i Labraunda som vi fokuserar på kallas "Oikoi" vilket betyder "rummen".
Byggnadens form och ett altare till gudinnan Hestia antyder att det var ett
Prytaneion (ungefär rådhus). Det är känt från inskrifter att Labraunda
fungerade som en mötesplats för olika politiska rådsförsamlingar och genom
att studera Oikoi hoppas vi kunna förstå var dessa möten fysiskt ägde rum,
säger Jesper Blid.
Augustus Lerstens stipendium inrättades 2020 genom en generös donation
till Vitterhetsakademien av Augustus Lersten, Storbritannien. De donerade
medlen ska användas som stöd till forskare och studerande för arkeologiskt
fältarbete och fyndbearbetning i Medelhavsområdet, företrädesvis i
Labraunda, Turkiet.

Kungl. Vitterhetsakademien har som sitt främsta syfte att främja och
finansiera forskning inom humaniora och samhällsvetenskap samt
kulturmiljövård. Vitterhetsakademien förvaltar också de egna
kulturfastigheterna Skånelaholms slott, Stjernsunds slott,
kulturreservatet Stensjö by, Borgs by och Rettigska huset i Stockholm.
Vitterhetsakademiens förlag publicerar ett antal vetenskapliga skrifter varje
år samt samarbetar med andra förlag. Läs mer på
www.vitterhetsakademien.se.
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