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Else Nyström Greiber har i testamente förordnat, såsom hennes sista vilja, att Gunnar 
Greibers samtliga konstverk ska tillfalla Nordanstigs kommuns konstnärliga verksamhet. 
Utöver detta ska 20 procent av hennes återstående kvarlåtenskap avsättas till främjande av 
konsten och det konstnärliga arbetet inom Nordanstigs kommun. Det konstnärliga arvet 
består av ca 1150 verk av Gunnar Greiber, i olika storlek och material. I ekonomiska medel 
uppgår arvet till ca 1,4 miljoner kronor i aktier och kontanta medel. Utöver detta även 
några verk av Else Nyström Greiber själv. 

För att förvalta detta arv beslutade Kommunfullmäktige i Nordanstigs kommun 2017-12-04 
§ 105 att en stipendiefond för Else Nyström Greibers arv ska bildas. Fonden ska benämnas 
Gunnar Greibers stipendiefond och fondens syfte ska vara att främja konsten och det 
konstnärliga arbetet inom Nordanstigs kommun, till minne av konstnären Gunnar Greiber. 

 

 

§1 

De konstnärliga verken ska samtliga inventeras och katalogiseras i digital form enligt 
praxis och sparas i både tryckt och digital form. Ur samlingen ska ca 250 verk väljas ur 
som en representativ samling av Gunnar Greibers konstnärliga liv. Utöver detta får ca 100 
verk erbjudas museer, företag eller institutioner i geografisk närhet till Nordanstigs 
kommun genom gåva eller lån, 300 verk får säljas under de kommande 15 åren i syfte att 
inbringa kontanta medel till stipendiefonden. Övriga verk ska arkiveras. 

§2 

Kontanta medel från arvet får användas till att finansiera inventering och arkivering av verk 
men också för utställning av Gunnar Greibers konstverk och medverkande konstnärer i 
urvalsprocess. 

§3 

Fondens likvida medel ska aktivt utdelas, alltså både innestående kapital och eventuell 
utdelning men också intäkter från försålda verk. Målet är att dessa medel ska utdelas under 
kommande ca 15 år (2019–2034). Tidsaspekten har sin grund i den tidsperiod då paret 
Greiber fortfarande är i Nordanstigs medborgares aktiva minne. 

§4 

Stipendiefondens likvida medel ska nyttjas för att stimulera till högre konstnärlig 
utbildning eller till projekt av hög konstnärlig kvalitet och som genomförs i Greibers 
konstnärliga anda, i syfte att ge en injektion i det lokala kulturlivet. 

§5  

Ansökan till stipendiefonden ska ske en gång årligen, den 31 december. En påminnande 
annons om ansökningstiden ska offentliggöras minst en månad innan ansökningstidens 
utgång i sociala medier och på kommunens webbplats. 
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§6 

En urvalsgrupp om minst tre personer ska granska de inkomna ansökningarna och besluta 
om utdelning. Gruppen ska bestå av kommunstyrelsens ordförande, ansvarig tjänsteman för 
verksamhetsområdet där kulturfrågor härrör samt en välrenommerad konstnär ansluten till 
KRO (Konstnärernas Riksorganisation), som nödvändigtvis inte behöver vara verksam i 
Nordanstigs kommun. Om gruppen anser att ansökningarna vid ett ansökningstillfälle 
håller alltför dålig kvalitet kan gruppen också besluta om att innehålla periodens medel. 
Det konstnärliga medverkandet i urvalsgruppen ska tidsbegränsas till maximalt två år per 
person för att få en konstnärlig spridning i urvalet. Medverkande konstnärer ska ersättas 
enligt KRO:s ersättningspolicy. 

§7 

Stipendieansökan ska vara utformad enligt ett av urvalsgruppen fastställt 
ansökningsformulär. Ansökan ska minst, beroende av vad ansökan avser, innehålla: 
-CV  
-Idé, syfte och målsättning 
-Bildmaterial 
-Tidsplan för genomförande 
-Offentliggörande 
-Budget inkl. eventuella medfinansiärer. 

§8 

Utbetalningar av stipendiet kan ske till både juridisk person som fysisk person. Stipendier 
är skattefria om de följer Skatteverkets regelverk (2018). 

§9 

Fonden ska förvaltas av och underställas kommunstyrelsen. 


