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Två skrivarstipendier för forskare 

 Villa	Martinson,	Jonsereds	herrgård,	våren	och	hösten	2017	
 
Vardera stipendiet gäller en månads vistelse i Villa Martinson vid Jonsereds herrgård för fär-
digställande av vetenskaplig skrift i aktuellt projekt för den sökande. Stipendierna är avsedda 
för etablerade forskare i valfritt ämne. Även doktorander i slutskedet före disputation kan er-
hålla dessa stipendier. 
 
Stipendiet omfattar betald lägenhet och summan SEK 5.000 att användas för att täcka extra 
kostnader under den aktuella månaden. Ett av stipendierna gäller i första hand maj månad 
och det andra september månad – allt under år 2017. 
 
Villa Martinson drivs av en särskild stiftelse sedan 2012. Kungl. Samhället hade sin sin första 
skrivarstipendiat placerad där i september 2012.  
 

Avsikten med stipendiet är att ge forskaren möjlighet att skriva i en rofylld miljö, där 
man kan befria sig från vardagens störningar. Förutom själva boendet (miljön inte 
minst) finns resurser som internetanslutning, tillgång till ett smärre bibliotek och möj-
lighet att ta del i universitetets programverksamhet (seminarier, föredrag, konserter 
m.m.) i den närliggande herrgården.  
 

Kvalifikationsnivå: Lägst doktorsexamen inom valfritt vetenskapsområde. Doktorander nära 
sin disputation är också välkomna att söka. 
 
Ansökan ställs till KVVS, Box 222, 405 30 Göteborg. Denna skall innehålla en beskrivning 
av det aktuella vetenskapliga arbetet samt en kortfattad CV. Vidare skall anges vilken av de 
tillgängliga månaderna som föredras av sökanden. Något speciellt ansökningsformulär finns 
ej. 
 
Senaste ansökningsdatum: 2017-03-15 
 
Rapportering: Senare avrapportering av erhållet stipendium skall innehålla författat arbete 
och en kort beskrivning av vunna erfarenheter av vistelsen.   

 
Information lämnas av KVVS ständige sekreterare, professor Ingemar Nilsson. 
E-post: info@kvvs.se, tel. 031-786 1400. 
 


