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Kulturstipendium för Mauritz Alm, Trosa. Han har gjort ett för-
tjänstfullt arbete, bl a inom Trosa hembygdsförening. 

Claes Högström, Trosa, får sitt stipendium bl a som bevarare av 
gammalt kulturarv under ett drygt kvartssekel. 
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De fick s t i p e n d i e r ^ 
ur Mr Trosas fond 

Nu är det klart vem som erhåller stipendier ur Hans Nilssons sti-
pendiefond i Trosa. 

Fonden instiftades som en hyllning till redaktör Hans Nilsson, även 
kallad Mr Trosa. 

Han berättar här vad stipendiekommittén angivit som motiveringar 
till att Mauritz Alm och Claes Hagström erhåller hedersbevisningar: 
# Mauritz Alm, kultursti-
pendiat 1984 för förtjänstful-
la insatser på kulturlivets 
område i Trosa som 
hembygdsvårdare. Han har 
under ett drygt kvarts sekel 
nedlagt ett synnerligen för-, 
tjänstfullt arbete inom Trosa 
hembygdsförening, bl a som 
föreningens ordförande un-
der sexton år. Garvaregår-
den har under senare år va-
rit hans speciella skötebarn 
och han har i hög grad bi-
dragit till att göra den gamla 
fina hantverksgården till ett 
litet kulturellt centrum. Inte 
minst som sakkunnig och 
uppskattad guide för grup-
per av skilda slag. 

# Claes Hagström, kultur-
stipendiat 1984 för förtjänst-
fulla insatser på kulturlivets 
område i Trosa som vårdare, 
bevarare och utövare av vårt 
gamla kulturarv inom byg-
demusikens område. I över 

ett halvt sekel har han här i 
sin födelsestad och långt ut-
anför dess gränser glatt en 
stor allmänhet med sitt fiol-
spel, inte minst som en alltid 
lika pålitlig kraft vid hem-
bygdsföreningens olika ar-
rangemang. Han var primus 
motor inom Trosa spel-

manslag under dess verk-
samhetstid och han har ock-
så betytt mycket för Trosa* v / 
folkdansgille. Tilläggas bör A 
den forskaremöda han ned-
lagt för upptecknande av 
folkmusik, vilket bl a resul-
terat i ett aktningsvärt not-
arkiv. 
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