
FOLKET - Lördag 22 november 1975 

\åMM 

Pastor Georg Andersson har 
en betydande författarpro-
duktion bakom sig. Nu får 
han kulturstipendium. På 
bilden visar han några av 

sina böcker. 
Konstnär Eva Rundläf har särskilt uppmärksammats för sin 

skicklighet som porträttkonstnär. Eva Lindberg belönas for musikalisk begåvning. 

Riksspelmannen Arvid Karlsson, Trosa fick stipendiet för 
sina insatser inom folkmusiken. 

De får Nyköpings 
KULTUR-
stipendier 

Pastor Georg Andersson, riksspelman Arvid Karls-
son, musikstuderanden Eva Lindberg, konstnär Eva 
Rundlöf samt föreläsaren Herman Jakobsson, utsågs 
på fredagen till 1975 års kulturstipendiater i Nyköping. 

I kulturnämndens motive-
ring för att ti l ldela pastor 
Georg Andersson stipendiet 
heter det, att han belönats 
" f ö r sina fört jänst ful la insat-
ser på kulturl ivets område 
som för fat tare och mångsidi-
ga kulturpol i t iska aktivitet. 
Han förenar i sin gärning en 
öppenhet för nya uttrycks-
former med en stark känsla 
för engagemang och kvalité. 
St ipendiat är också en upp-
muntran, som delvis kan 
möj l iggöra fortsatt för fat tar-
skap," säger nämnden. 

Riksspelman Arvid Karls-
son Trosa, får kulturst ipendi-
et " f ö r hans fört jänst ful la 
insatser på kulturl ivets om-
råde som aktiv och för 
kamraterna inspirerande f ö r -
edöme i Nyköpingshus spel-
mansgilie. Han» färdighet på 
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f iol innefattar en m y c k e t god 
ton och en synnerligen stor 
skicklighet att fr itt och di-
rekt vid f ramförandet spela 
och komponera en andras-
tämma", konstaterar kultur-
nämnden. 

MUSIKALISK 
BEGÅVNING 
Musikstuderanden Eva 

Lindberg, Sal ts jöbaden, har 
belönats för sina fört jäns-
t ful la kulturinsatser i N y k ö -
pings k o m m u n som f lö j tso-
list och medlem av N y k ö -
pings f i lharmoniska säll-
skap. D ä r har hon, trots sin 
ungdom, gjort u p p m ä r k s a m -
made framträdanden. 

Konstnär Eva Rundlöf, 
Grindstugan, Halla, har belö-
nats för sina förtjänstfulla 
inuti ir inom 

kulturliv som målare och 
tecknare och som en inspire-
rad skildrare av det sörm-
ländska landskapet. Nämnd-
en konstaterar vidare, att 
hennes verksamhet sträcker 
sig över många år, och i sitt 
konstnässkap, har hon ut-
vecklats och förnyats bl a 
genom fortsatta studier. Sti-
pendiet vi l l särskilt upp-
m ä r k s a m m a hennes skicklig-
het som porträttkonstnär, 
säger nämnden till sist i sin 
motivering. 

"BERÄTTARGLÄDJE 
HUMOR OCH 
MEDKÄNSLA" 
Den vä lkände föreläsaren 

och resenären Herman Ja-
kobsson, Nyköping tillhör 
också den kvintett, som belö-
nats med kulturstipendium. 
Motiveringen härför, är en-
ligt nämnden, hans fört jäns-
tfulla insatser i det k o m m u -
nala kulturl ivet som förelä-
sare och folkbi ldare under 
många år. Hans gärning där-
vid är präglad av berättarg-
lädje, humor och medkänsla 
samt en mycket f in förmåga 
att levandegöra stoffet inför 
olika publik. Stipendiet är 
också en uppmuntran till 
fortsatta forskningar och stu-
dier i Spetsbergens kolgruve-
historia och det avsnitt, som 
berör de svenska arbetarnas 
insatser, understryker kul-
turnämnden i sin motivering 
för stipendiet till Herman 

Basar-Herman är välkänd i Nyköping, övriga Sverige ock Nordan. Hans folkbildningsturné-
er är långa och vidsträckta. Här är han förevigad i samband med ett arrangemang på 

hemorten. 


