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Eva Rydberg fick
skånskt hederspris
Av Henrik Lindahl 5 OKTOBER 16.17

HÖÖR. Skådespelerskan, dansaren, sångerskan, teaterdirektören
och entertainern Eva Rydberg fick ta emot priset ”Skånes
tyngdpunkt” av Skånska Akademien vid en ceremoni i Höör på
lördagen.
Priset delas ut varje år till någon som ”gett
tyngd och energi åt kultur och humor i
Skåne”.
- Jag känner mig väldigt uppskattad. Speciellt
eftersom det är ett skånskt pris, sade Eva
Rydberg när hon tog emot vandringspriset av
förra årets pristagare, journalisten och tvprogramledaren Anne Lundberg.
Platsen var Brännemölla nära Stiftsgården
Åkersberg i Höör. Här har Skånska
Akademien räknat ut att Skånes mitt ligger,
och rest ett monument kallat Mittelen.
På plats fanns flera talare, däribland
landshövding Margareta Pålsson som tog
hjälp av Hugo Forsbergs bok ”Skåne” när
hon resonerade kring vad en typisk skåning
är:
– Skåningen liknar sitt landskap, det ligger ett
slättens lugn över honom och han är stolt
över det som är skånskt, sade Pålsson.

Annons

Eva Rydberg fick frågan om hon själv är lugn till sättet.
– I yrket är jag inte lugn, men som privatperson är jag det, svarade hon.
Hon fick också frågan om det finns en specifik skånsk humor.
– Det gör det nog men jag är inte den rätta att tala om vad det är. Nils Poppe var
ju inte speciellt skånsk, till exempel. Men Birgit Nilsson – hon hade skånsk humor.
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Anne Lundberg passade på att tala om hur mycket hon uppskattar Rydberg:
– Eva, du är varm, innerlig och du har så mycket passion och engagemang. Du
gör allt med ett stort hjärta.
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