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UTLYSNING 
Kavallastipendiet 2021 
 
 
 

 
 
Föreningen Medelhavsmuseets vänner utlyser ett stipendium för en 
månads vistelse för en person i Kavallahuset i Grekland 17/6–15/7 

2021, inklusive resepenning på 4000 kr. 
 

Stipendiet riktar sig till doktorander och studenter på högre nivåer 
(kandidat- och master-nivå) inom humaniora och samhällsveten-

skap, vilka är inskrivna vid ett svenskt lärosäte och behöver arbeta 

koncentrerat och ostört med forskning eller uppsatsskrivande. Den 

sökandes arbete behöver beröra någon aspekt av medelhavskul-
turerna i vid mening, från förhistorisk tid fram till idag. 
 
Kavallahuset är en stor stenvilla i svensk funkisstil i staden Kavalla på fastlandet 
i norra Grekland, byggd som personalbostad åt Svenska Tobaksmonopolet på 
1930-talet. Huset ägs och förvaltas idag av Svenska Institutet i Athen och är 
sedan 1964 ett gästhem för svenska forskare och kulturarbetare. Det är högt 
beläget i stadens västra del och har ett stort arbetsrum, ett vackert sällskapsrum 
med bibliotek samt terrasser med fin utsikt över staden och Egeiska havet. De 
enskilda sovrummen är inredda i 30-talsstil, har högt i tak, ordentliga skrivbord 
och stora fönster ut mot havet. På husets baksida ligger en rymlig trädgård 
med olivlund och skuggad plats för arbete utomhus. 
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Den sökande ombes att i pdf-format inkomma med en 3000 till 8000 tecken 
lång beskrivning av det arbete ansökningen gäller, tillsammans med en 
summarisk tidsplan för arbetet i stort och en kort redogörelse för vad tiden i 
Kavalla specifikt skulle ägnas åt. Eventuellt ytterligare relevant material såsom 
redan publicerade texter eller referenser bifogas också med fördel, i pdf-format 
eller med en länk. Bifoga även intyg eller rekommendationsbrev från hand-
ledare eller motsvarande legitimerad forskare med inblick i arbetet. 
 
Stipendietagarens förväntas inom ett år efter vistelsen i Kavalla hålla ett kortare 
föredrag på Medelhavsmuseet i Stockholm om sitt arbete, inför en publik av 
vänföreningsmedlemmar. 

 
Medelhavsmuseets vänförening har i över 50 års tid verkat för att främja 
verksamheten på Medelhavsmuseet i Stockholm och för att gynna museets 
förbindelser med svenska lärosäten och med svensk verksamhet i medel-
havsområdet. Stipendietagaren utses av en jury bestående av vänföreningens 
styrelse. 

 
Stipendiet gäller endast boende för en person i ett enkelrum i Kavallahuset. 
Alla kostnader utöver resepenningen står stipendietagaren själv för. Kavalla-
huset har två fullt utrustade kök där boende har möjlighet att förvara och laga 
egen mat. 
 

Ansökningar skickas till mm.vanner@gmail.com 
senast den 31 januari 2021. 

 
 
OBS! Till följd av ovissheten kring rådande covid 19-pandemi kan föreningen inte 
garantera att vistelsen blir genomförbar. I den händelse resor mellan Sverige och Grek-
land inte är möjliga sommaren 2021 kommer stipendievistelsen att flyttas fram, 
alternativt dras in. Föreningsstyrelsen förbehåller sig rätten att avgöra detta och kommer 
under våren 2021 att hålla stipendiaten underrättad om läget. Styrelsens beslut kan 
inte överklagas. 


