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Harald och Tonny Hagendahls minnesfond
Anslag till forskning om den klassiska antiken
Harald Hagendahl var professor i klassiska språk med undervisningsskyldighet i latin vid Göteborgs
universitet 1938 – 1956. I sin forskargärning är han mest känd för sina arbeten om kyrkofädernas
förhållande till de klassiska författarna. Romersk historia var ett annat område som stod centralt i
hans forskning. Nybörjarboken Lingua Latina har säkert gjort honom mest känd för åtskilliga
generationer latinelever. En stor del av arvet efter Harald Hagendahl och hans hustru Tonny, född
Verduin, skulle enligt testamentet från 1968 föras över till en minnesfond.
Stiftelsen Harald och Tonny Hagendahls minnesfond har till uppgift att främja vetenskaplig
forskning eller undervisning inom den klassiska antikens vetenskapsområde med tyngdpunkt på
latinskt språk, romersk litteratur och historia. Fonden står under överinseende av Svenska
klassikerförbundet. Bidrag från Minnesfonden kan erhållas av individ eller organisation, som
genom sin verksamhet främjar fondens syfte. Bidrag kan utgå i form av stipendier för studier, för
konferensresa, författande av vetenskaplig artikel eller projektarbete.
Nästa utdelning av medel från fonden avses äga rum i början av juni 2021. Intresserade personer
och organisationer inbjuds att senast måndagen den 26 april 2021 insända en ansökan om bidrag
till projekt inom det angivna ämnesområdet. Ansökan skall sändas till styrelsens ordförande,
professor Hans Aili, helst som bilaga till e-post: stiftelse@hansaili.se eller per post i tre exemplar.
Den skall innefatta en kortfattad projektbeskrivning, inklusive tidsplan och ekonomisk kalkyl, och
en kort sammanfattning av den sökandes akademiska examina. Ansökan skall också innehålla den
sökandes privatadress och personnummer. Styrelsen väntar sig vidare att få veta om bidrag sökts
från andra fonder eller finansieringskällor. Eftersom ingen sökande kan räkna med mer än partiell
kostnadstäckning från Hagendahlfonden, betraktas redan beviljade bidrag från andra källor som en
merit.
Sökande som erhållit bidrag förväntas inkomma till fonden med en kortfattat formulerad rapport
om projektmedlens användning och de resultat den sökande uppnått. Fonden kommer inte att
bevilja ytterligare bidrag till sökande som inte redogjort för hur tidigare mottagna
fondmedel använts.
Personuppgifterna i inkomna ansökningar kommer att behandlas så konfidentiellt som möjligt,
vilket innebär att var och en av de sökande kommer att få ett personligt meddelande om beviljande
eller avslag. Den förvaltande banken får en sammanställning i utskrift med namnen på
stipendiaterna och de beviljade beloppen. Den digitala information som processen genererar
kommer att arkiveras på ett sådant sätt att ingen obehörig kan få tillgång till den genom dataintrång.
Professor Hans Aili
Ordförande för Minnesfondens styrelse
Vintergatan 21, 172 69 SUNDBYBERG
08-98 67 85
Epost för ansökningar och frågor: stiftelse@hansaili.se

February 3rd, 2021

The Harald and Tonny Hagendahl Memorial Fund
Grants for Research on Classical Antiquity

The Hagendahl Memorial Fund awards grants to scholars working within the area of Classical
Antiquity with an emphasis on studies on the Latin Language, Roman Literature and History.
Grants may be received by individual scholars or organisations promoting these studies. Grants
are awarded to support scholarly studies, conference participation, composition of a scholarly
paper, or project work.
Applications should be submitted direct to the Chairman of the Board, at the latest
on April 26th, 2021. The application should be in the pdf format and attached to an e-mail
message sent to the below e-mail address, or in the form of a printout in triplicate, mailed to the
postal address given below.
Applicants are required to present a short project description, including a
preliminary time table, an estimate of costs, and a short CV giving the Applicant’s academic
degrees. Also required are the Applicant’s private postal address and Swedish personal ID
number. The awarding board expects information on applications sent to other potential sources
of financing, and on financial support already awarded by other institutions. As no applicant can
count on receiving from the Hagendahl Fund more than partial cover for costs envisaged,
receiving support from multiple sources is meritorious.
The Board will review the applications submitted within the given time limit and
form a decision at the beginning of June, 2021. Successful applicants will be informed forthwith,
including information on how to request the money.
Applicants who have already received grants from the Fund are expected to report
on their use of the money; this report should be short with the emphasis on the scholarly work
done and its success. Applicants from previous years cannot expect to receive a new grant
unless they have submitted reports on all grants previously awarded to them by the Fund.
Information on privacy. Information concerning the applicants, their
applications, and the final decisions of the Board will be distributed on a “need to know” basis
only: the applicants will be informed individually on the Board’s decision concerning their own
application. The bank charged with issuing the money will receive a printed list containing the
names of the recipients and the amounts awarded. The digital information generated during the
evaluation process will be archived in such a manner that it cannot be accessed by unauthorised
persons.
Professor Hans Aili
Chairman of the Board
Harald and Tonny Hagendahl Memorial Fund
Vintergatan 21, 172 69 SUNDBYBERG
Phone: 08-98 67 85
e-mail for applications and queries: stiftelse@hansaili.se

