
 

 
 

Kultur- och honnörsstipendierna delas ut av Gustaf Appelberg, 
ordförande i stipendiekommittén och Kultur- och fritidsnämnden.  

Hasti Radpour tilldelas Linköpings kommuns 
kulturstipendium om 25 000 kr 
 
Motivering: 
”Hasti Radpour har nått framgång som konstnär. Hon är prisad och hyllad, flitigt 

utställd och ofta anlitad. Men hon instämmer säkerligen i det påstående som säger att 

konstnärligt skapande består av 10 procent inspiration och 90 procent transpiration. 

Flit, energi och hårt arbete har ger resultat! 

 

Hastis konstnärskap är innehållsrikt och symbolladdat. De mystiska fåglarna med sina 

genomborrande blickar återkommer gång på gång. Likaså kvinnorna och 

kvinnoattributen. Vi ser också hur ytterligheter kombineras med varandra i Hastis 

bildvärld: det realistiskt avbildade möter det avskalade och förenklade. Det som 

verkar gåtfullt och förbryllande kan på samma gång vara enkelt och uppenbart. 

 

Humor har kommit att bli en framträdande egenskap då Hasti arbetar som illustratör. 

En av hennes återkommande karaktärer, ett bi, uttrycker vid ett tillfälle: I’ve been 

waiting for this all my life! Vår kommentar till detta är: Din väntan är över Hasti! 

Du erhåller Linköpings kommuns kulturstipendium 2019!” 

 

Göran Redin tilldelas Linköpings kommuns 
kulturstipendium om 25 000 kr 
 
Motivering: 
”Författaren Vilhelm Moberg menade att det inte är särskilt svårt att skriva en bok - 

det svåra är att få den utgiven. Linköpings kommuns kulturstipendiat Göran Redin har 

lyckats med både det första och andra. Och det med besked! På 6 år har han 

publicerat 5 historiska romaner! 

 

Görans livslånga och passionerade förhållande till ämnet historia har tagit sig uttryck 

i titlarna Ett fjärran krig, En skärva hopp, Ett bräckligt liv, En vilsen själ och En 

ensam färd. En imponerande författargärning! 

 

Gården Lövberga i Björsäters socken är utgångspunkt för Görans historiska 

romanserie, som målande beskriver den lilla människans vardagliga vedermöda i 

1600-talets europeiska storkonflikt. Insiktsfullt låter han det östgötska gårdstunet 

möta det tyska slagfältet på ett sätt som fascinerar, engagerar och väcker intresse. 

Genom de små detaljerna ger Göran nytt liv till det historiska skeende som vi annars 

är vana att betrakta via de brett svepande penseldragen!”   



Honnörsstipendium 2019 
Tilldelas Sami Rahim 
 
Motivering: 

”Rosor slår ut ur den hårdaste mark, som sol över mörka gärden, 

konstaterade Nils Ferlin. Lika obändig som den blomma som tränger 

genom asfalt är Sami Rahim. Han erhåller kommunens honnörstipendium för sin 

outtröttlighet och aldrig sinande optimism. 

 

Dagar och veckor blir till månader och år, men Sami består. Om än i olika roller. Vi 

har sett honom som restaurangägare, politiker och föreståndare för utomhusbadet i 

Glyttinge. Men ikväll känner vi honom, framförallt, för de insatser han har gjort för 

Linköpings musikliv. Det räcker att säga L’Orient! 

 

Under de 16 år som Sami drev den omtalade restaurangen, med den 

karaktäristiska skylten mot gatan, uppträdde otaliga band på L’Orients scen! 

En scen för alla, Samis egna vardagsrum. Tack för att du möjliggjorde denna oas. 

Betydelsen av L’Orient kan inte nog understrykas. Med spänning ser vi nu fram emot 

vad du hittar på härnäst!” 

 

Honnörsstipendium 2019 

Tilldelas Berith Fornell 

 
Motivering: 

”Jag önskar att nån nån gång ville skriva om den där som försöker värma hjältarna 

efteråt”, säger Tove Jansson genom karaktären Too-Ticki i berättelsen Trollvinter. 

Tove Janssons klokskap är stor! Allt för ofta missar strålkastarljuset dem som inte 

befinner sig i det främsta ledet. 

 

Även om Linköpings kommun inte kan uppfylla Too-Tickis önskan att författa en bok 

om Berith Fornell, så tilldelar vi henne 2019 års honnörstipendium för de stora 

insatser hon har gjort, och alltjämt gör. 

 

Hon är en verklig vardagshjälte inom Linköpings kulturliv och, ja, i sig själv en 

institution på Stora Teatern i Linköping. En plats hon skött om som sitt eget hem under 

de år som hon arbetat där. Hon har lyckats med bedriften att med ena handen leda 

den personal som ombesörjer servering, biljetter och städning samtidigt som hon, med 

andra handen, tagit god hand om skådespelare och gästartister, ordnat inköp till 

café/restaurang och däremellan gett god service åt både gästspel och Bokens dag, och 

puh.. Listan kan göras betydligt längre. 

 

Hon är - kort sagt - Stora Teaterns varma och vänliga ande! 

Och idag riktas strålkastarljuset på dig, Berith.” 



Honnörsstipendium 2019 

Tilldelas Bo Ohlsson 

 
Motivering: 
”Linköpingsprofilen Bosse Ohlsson är ett levande bevis på att idrott är kultur! 

Inom idrottsjournalistiken har han under många år oförtrutet förmedlat sina 

omfattande kunskaper till omgivningen på ett entusiasmerande sätt. 

 

Radiolyssnare över hela landet har ivrigt lagt öronen mot apparaterna för att lyssna 

på hans engagerade referat. Läsare av Linköpingsposten har kunnat följa hans 

krönikor om Linköpings idrottshistoria. Åskådare till LHC:s hemmamatcher har 

kunnat ta del av hans liveintervjuer. Hans insatser då det gäller att i olika 

sammanhang framhålla lag och individer inom den östgötska idrotten är enorma! Vi 

får heller inte glömma att han som fotbollsspelande backklippa i unga år blev 

uppsnurrad av självaste Garincha - vilket i sig är skäl nog för ett honnörsstipendium! 

Men Bosses gärning är så mycket bredare än så och i ett kapitel för sig. 

Tack Bosse!” 

 

 

Sven Lyra-priset delas ut av Kultur- och fritidsförvaltningen. 
 

Sven Lyrapriset 2019 tilldelas Olika Förlag AB 
 
Motivering: 
”Sven Lyra-priset 2019 tilldelas Olika Förlag. Därför att de utmanar det som är traditionellt 

och gängse och därför att de synliggör det annorlunda. Med sin omfångsrika bokutgivning 

värdesätter de på ett föredömligt sätt det faktum att den ena är den andra Olik.” 

 

 


