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Stallbackens Vänner gör nya viktiga insatser
för kulturen i Sollentuna och landet
Föreningen Stallbackens Vänner delar i november, för nionde
gången, ut Lennart Högman priset samt stipendier i Musik, Konst,
Konsthantverk och priset för Goda föreningsinsatser.
Priserna delas ut torsdagen den 7 november kl 18.30 i
Caprisalen på Scandic Star Hotel i Sollentuna Centrum

Konststipendium
Konststipendiet, 10 000 kr till konststuderanden Sara
Eriksson Ekholm
Jury: Sara Ahrrenius, rektor Kungl. Konsthögskolan
och Leif Bolter, skulptör och fd preses Konstakademien

Motivering
För hennes engagemang i att föra studenter, personal
och människor utanför skolan tillsammans i aktiviteter, som behandlar konst och det förändrade klimatet.
Om stipendiaten
Sara Eriksson Ekholm föddes 1994. Hon bor i Bromma, Stockholm. Har studerat vid Gerlesborgsskolan,
Bohuslän och läst konstvetenskap vid Uppsala
Universitet. Studerar nu på Kungl. Konsthögskolan i
Stockholm. Hon har redan varit med i grupputställningar under fem år. Även med offentliga verk.

Sara Eriksson Ekholm

Konsthantverksstipendium
Konsthantverksstipendium till minne av Wilhelm von
Essen, 10 000 kr till smyckekonstnären och curatorn
Åsa Lockner
Jury: Marianne Sundberg, keramiker

Motivering
Åsa Lockners smycken står ut på ett uppseendeväckande sätt med sina asymmetriska men ändå harmoniska former. De väcker nyfikenhet och lust att beröra
med sin sensualitet. Smyckena är överraskande både i
sin utformning och sitt materialval.
Om stipendiaten
Åsa Lockner f. 1973. Utbildad vid Konstfack, University College of Art Craft and Design, Stockholm 19941999. MFA från Institutionen för Metallformgivning
1999. Egen verksamhet sedan 1999. Initiativtagare
och grundare till LOD och MADE BY.
Åsa har sedan sin examen blivit inbjuden att delta
i ett flertal utställningar och tävlingar både i Sverige
och utomlands. Hon har uppmärksammats med pris
i Japan och är representerad på Nationalmuseum,
Stockholm och Röhsska Museet, Göteborg. Sedan
några år tillbaka kombinerar Åsa sin verksamhet som
smyckekonstnär med att curera utställningar, leda
workshops och att formge bruksföremål.

Åsa Lockner

”Huvudsakligen arbetar jag med metaller men kombinerar gärna med andra material där det blir bäst. Att
vara känslomässig och sorgsam är min melodi just nu.
Det är väl något jag behöver lära mig och det här är min
metod.”

Ansvarig utgivare: Jan R Nilsson, text: Lennart Högman, layout: Anders Pettersson

Musikstipendium
Musikstipendiet, 10 000 kr till pianisten Maja Korp
Jury: Mats Widlund, professor Musikhögskolan, pianist

Motivering
Maja Korp är är en mycket begåvad pianist. Med sitt
uttrycksfulla och virtuosa spel har hon vid många tillfällen framträtt inför en entusiastisk publik. I år har hon
påbörjat det tvååriga masterprogrammet på Edsbergs
slott vid Kungliga Musikhögskolan och har alla möjligheter att ta en plats i det svenska musiklivet.
Om stipendiaten
Maja Korp är en pianist uppväxt i Vänersborg, där hon
också påbörjade sina pianostudier. Under sin gymnasieutbildning gick hon för Bernt Wilhelmsson vid musikhögskolan i Göteborg. I somras tog hon sin kandidatexamen från Edsbergs slott, Kungliga musikhögskolan
där hon gick för Prof. Mats Widlund. Maja har mottagit
pris och stipendier från bl.a. Vänersborgs kommun, Frimurarorden i Göteborg och Kungliga musikaliska Akademien. Hon har framträtt som solist i Griegs pianokonsert och Sjostakovitjs första pianokonsert, men spelar
också mycket kammarmusik och gör flera olika projekt

Maja Korp

varje år. I höst fortsätter hennes studietid på Edsbergs
slott på masterprogrammet.

Lennart Högmanpriset
Instiftat 2011
Lennart Högmanpriset med tonvikt på civilkurage,
10 000 kr till författaren och kolumnisten Lena Andersson
Jury: Anders Pettersson ordf., rektor Brunnsvik, psykolog, Göran Collert, hedersordf. Swedbank, Jan R Nilsson,
fd regionchef Siemens, Sofia Högman, vd Ping Pong.

Motivering
Hon fångar som regel något nytt, som ingen annan iakttagit och hon attackerar ämnet utifrån ovanliga perspektiv
när hon skriver. Därför ger oftast läsningen av hennes texter nya oväntade upplevelser. Således är Lena Andersson
en mycker modig skribent, vilket hon visar i sin senaste
roman, Sveas son.
Om pristagaren
Lena Andersson föddes 1970 i Stockholm. Hon studerade vid skidgymnasiet i Torsby, Värmland. Hon är fil.
kand. Hon har varit värd för Sommar i Sveriges Radio fyra
gånger: År 2005, när hennes program handlade om Jesus,
väckte hon stor uppmärksamhet. Samma år mottog hon
Ingemar Hedenius-priset som utdelas av Humanisterna.
2008 tilldelades Lena Andersson Sven O. Bergkvist-stipendiet som utdelades till minne av denne författare som
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den siste av bohemerna i det gamla Klara. Priset utdelades av Skönlitterära Författarsällskapet Stockholm
Nord. 2011 fick hon priset Årets republikan av Republikanska föreningen. 2013 tilldelades Lena Andersson Augustpriset i kategorin skönlitteratur för boken
Egenmäktigt förfarande: en roman om kärlek. Samma
år tilldelades hon även Publicistklubbens Guldpenna.
Hedersdoktor vid Linnéuniversitetet 2016.

Jan R Nilsson priset
Jan R Nilssonpriset till föreningsledare som jobbar i
motvind, 10 000 kr till idealisten Jan R Nilsson
Jury: Lennart Högman vd, författare.

Motivering
Han har på ett förtjänstfullt och oegennyttigt sätt
kämpat emot Sollentuna kommun för att Stallbackens
Vänner skall få en skälig ersättning för sitt hus – Duvslaget. Denna ideella kamp har pågått i över två år.
Trots massivt motstånd har denna kamp blivit en total
framgång för medlemmarna och kulturen i Sollentuna.
Om pristagaren
Jan R Nilsson föddes i de gamla snapphanetrakterna
nordöst om Hässleholm 1947. Fadern var egen företagare inom jordbrukssektorn vilket var en utmärkt
omgivning för en teknikintresserad yngling, då det
ofta uppstod tekniska problem i traktorer och redskap
som måste lösas. Att vänta på en reparatör var sällan
ett alternativ.
Efter skolgången i Hässleholm fick han anställning
i Flygvapnet där han stannade tills utbildningen var
avlutad några år senare. Därefter studier till elektroingenjör i Göteborg. Efter ett första jobb i Gbg fortsatte
Jan R till Stockholm för ett jobb på Televerket. Tanken
var att skaffa arbetserfarenhet i Stockholm för att
flytta tillbaka till Skåne efter några år. Därav blev intet
kan man enkelt konstatera 50 år senare. Därefter började Jan R på ett grafiskt företag som serviceingenjör.
Senare (1976) övergick han till försäljning inom text-
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behandlingssystem. Även Norges största tidning Aftenposten/Verdens Gang blev en kund till Jan R efter bl a
en gemensam studieresa till Las Vegas och Florida. Efter
ett 10-tal år i grafiska branschen blev Jan R regionchef
på Siemens Data. Det blev ingången till flera andra jobb
som försäljningschef och VD inom IT-industrin.
Jan R Nilsson har i både med- och motvind ideellt
och oförtrutet skött Duvslaget under många år. Där har
ingått uthyrning, Valborgsmässobrasa och fastighetsskötsel.

Förslag till verksamhet i Stallbackens Vänners regi

Det här är en idé och ett förslag som Lennart Högman
och jag talat en del om de senaste åren:
att bilda ett öppet forum för debatt kring angelägna
samhällsfrågor
med bäring på Sollentuna.
Tanken är att ett sådant forum skulle hållas öppet
för debatt, med sakfrågor som grund, men absolut
utan partipolitiska utgångspunkter. Förslaget innebär mera konkret att vi kan bjuda in experter inom
olika områden samt kommunens ledande politiker.
De sistnämnda får inte hänvisa till sina partier eller
partiers program utan delta som vilken annan som
helst.
Det här betyder att ett kommunistiskt, sverigedemokratiskt eller liberalt förslag till lösning på en
fråga för kommunen kan föreligga eller presenteras.
Politisk propaganda eller politiska påhopp på motståndare är bannlysta. Sakfrågan är höjd över politisk
prestige.

Med ett sådant här förslag skulle ämnen som äldrevård, kommunal ekonomi, kriminalitet, skola och migration kunna diskuteras utan de känslomässiga och
oklara påståenden som präglar det nuvarande svenska
debattklimatet, vilka som regel inte leder någonstans.
Med ett sådant här projekt skulle föreningen ha möjlighet att förnya och bredda sin verksamhet.
Sollentuna i augusti 2019
Lars Jacobsson

