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med anledning av Stenastiftelsens 25-årsjubileum vill vi
med denna jubileumsskrift spegla och dokumentera stiftelsens
arbete under dess första kvartssekel. Genom ett collage av röster,
inifrån och utanför stiftelsen, växer en mångfacetterad bild av
Stenastiftelsens verksamhet och betydelse fram. Vi får också
möta ett antal tidigare kulturstipendiater, som med egna ord
beskriver vad stipendiet har betytt för deras utveckling. Sist
men inte minst har författaren, journalisten och det tidigare
kulturrådet Carl Otto Werkelid bidragit med en personlig och
tankeväckande inledningstext.

God förnöjelse och trevlig läsning!

MADELEINE OL SSON ERIKSSON
Ordförande
Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur
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INSIKT, ANSVAR, OMTANKE – EN REFLEKTION
ÖVER STENASTIF TELSENS BE T YDELSE
»Trettio år efter min död brukar jag alltid få rätt!«
mannen som hade för vana att sätta en så kryptisk punkt
efter sina resonemang hade välpolerade skor, precis som Sten A
Olsson. Eftersom de aldrig möttes kan vi inte veta huruvida skor
var det enda som förenade dem – men mer om dem båda lite
senare. Nu bara reflektionen att somliga inte behöver kliva ur
sina skor och vänta så länge som trettio år efter hädangången på
att få se sådden spira. Det framgår väl vilka och vad jag åsyftar?
Att redan i sprudlande livstid blicka ut över verksamhetsfälten
och konstatera att en och annan skörd kunnat bärgas är inte bara
väl unt utan belöning för och resultat av ett utsäde om drygt 540
miljoner kronor under tjugofem år. Men inte bara det – om man
nu kan säga bara om en dryg halv miljard – utan också ett kvitto
på att de idéer och ambitioner som fått växa och mogna och vidgas under ett kvarts sekel varit en bärande, välsignad väg att gå.

Är vi överens om att det så kallade samhället tar hand om det
mesta som ska tas om hand?
Eller kanske inte fullt så mycket som det mesta och definitivt
inte allt – kan vi vara överens om det?
Vi talar alltså Sverige, och nu ska jag inte vara småaktig och
nämna det vi med viss tvekan fortfarande kan kalla postgång,
att gamla damer i Norrland får klättra upp på taket för att få
mobilkontakt, eller att den som vill köpa en kanelbulle kontant
blir nobbad utan att diskrimineringsombudsmannen griper in –
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sådant tager sig moder Svea inte an. Längre. Inte heller tycks det
nya klassamhälle som en vildsint digitalisering håller på att skapa
bekymra våra styresmän; långt över en miljon människor i Sverige står i ökad grad utanför samhället därför att de av olika skäl
inte har möjlighet att anpassa sig digitalt. Och eftersom rådande
villkor kallas kommunikationssamhälle får de dessutom plats 182
i kön – om de nu, mot förmodan, har lyckats ta reda på något så
hidiöst dammigt och allt oftare undangömt som ett telefonnummer
… Jag vet, ordet hidiös finns inte i svenskan men borde göra det.
Men generellt? Det var det jag menade innan jag ändå blev lite
småaktig; i det stora hela, alltså – infrastruktur, skola, sjuk- och
äldrevård … Och forskning! Kultur! På sådana områden kan vi
väl lita på samhällets helhetsgrepp och värderingsskalor?
Under några år arbetade jag med kultur- och mediefrågor på vår
ambassad i London, och jag minns det pärlband av småchocker
jag fick när jag vartefter fick inblickar i det brittiska samhället. En
månadslön för en dagisplats … du skojar?! En rad sådana upptäckter fick mig nästan att spricka av stolthet över det land jag kom
ifrån – över våra allmänna framsteg, vår samhällsomsorg, vår nivå.
Jag var nog lika fosterländskt självgod – ett tag! – som den
statsminister vi hade för inte så värst längesen, när han i något
sammanhang utgöt sig om välgörenhet. Välgörenhet! Man liksom
hörde undertextens fnysning … Verkligen inget som behövdes
här hos oss, här tar vi minsann samhälleligt hand om varann, här
ska inte den ene behöva kröka rygg för den andre för en allmosa.
Och eftersom debatten om hushållsnära tjänster hade tagit fart
kom väl också en och annan piga med i retoriken.
Knappt var det sagt förrän förtretligheter som bankkris och
stigande arbetslöshet sänkte sina skuggor över det oratoriskt uppmålade paradis vilket vi hade politiken, och endast politiken, att
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tacka och bocka och niga för – enligt statsministern, alltså, som
sedan aldrig mer avhördes gällande just välgörenhet. Avhördes
gjorde däremot Frälsningsarmén, Stadsmissionen, humanitära
organisationer, stiftelser, privatpersoner – folk som visste; de
gick i omedelbar aktion. Det de – men inte statsministern –
visste var att soppkök, en tillfällig madrass och behovet av en
hjälpande hand aldrig är längre bort än just bakom dimridåer
och politisk självgodhet.
Stannar man tillräckligt länge på en plats förändras den. Och
man förändras själv. Under åren i London lärde jag mig se, urskilja, väga och värdera på ett helt nytt sätt än jag gjort tidigare
– att också historiska omständigheter och erfarenheter måste
få ge förklaringarnas ljus till förmån för en större bild än den
enskildheter som kostnaden för en dagisplats ger.
I en text som denna gör man gärna tvära kast och drastiska
vändningar – om inte annat så befrämjar det läspulsen. En gång
fick jag ett uppdrag som skulle baseras på intervjuer med privatpersoner som inom ramen för enskilda stiftelser donerade
pengar – mycket pengar – åt forskning, vetenskap, utbildning,
kultur på olika nivåer. Två tydliga drag förenade dem: ingen
av dem såg sig som figuranter i välgörenhetsbranschen utan de
hade välgrundade, professionella, osentimentala förhållningssätt
till sin verksamhet; de hade alla överraskande inblickar i sammanhang stängda för de flesta av oss, ingående kunskaper om
glömda samhällsområden och institutionella förhållanden där de
från sina oberoende positioner, sidoperspektiv om man så vill,
fick specifik information och kunde identifiera behoven. De var
helt tydligt besjälade av sina uppgifter, såg det som ett sätt att
få ge tillbaka – till samhälle och enskilda människor – något av
det omständigheter, ibland rena tillfälligheter lagt i deras väg.
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Insikt. Ansvar. Omtanke. Den sortens ord noterades i mitt block
… Engagemang långt utanför sig själva och den egna kretsen!
Idealiserar jag? Romantiserar? Tror inte det. Tror inte att en
långsiktigt hållbar verksamhet som, bland flera andra, den Sten
A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur bedriver skulle bestå
eller lyckosamt förändras – och heller inte respekteras – om inte
själva grunden var av det genomtänkt solida slaget.
Ett par saker tog jag med mig från det där intervjuuppdraget
med donatorer, bland annat att det vissa skäller för välgörenhet i
sak är komplementärt samhällsbygge och att överraskande mycket i
detta samhälle hade sett mycket annorlunda ut utan dem. Och som
randantecknat exempel kan tilläggas att Nationalmuseum under
flera års tid inte hade haft råd att köpa in en endaste pryl, inte
ens oskattbara svenska föremål som var på väg ut ur landet, utan
snabba, generösa bidrag från privatpersoner som såg, begrep och
ingrep, insatser som för övrigt sällan kommer till allmän kännedom.
Det fanns en tid, läs 70-talet, då Sten A Olsson häcklades hämningslöst. I den kulturpolitiska radikalitetens rimsmedja var han
ett lönsamhetsgeni som idkade lurendrejeri i Sten A Olssons
kompani – ett modernt sjöröveri …
De fick ju till det, den kulturradikala musik- och teatergruppen Nationalteatern. Och skeppsredare Olsson var inte ensam
måltavla för en stenhård kritik; en bejublad begravning av »Pehr
G Gyllenhammar« iscensattes på scenen.
Hårda bud. Nationalteatern var ingen söndagsskola.
I vintras sände svt en tvådelad dokumentär om gruppen med
åtskilliga intressanta inslag, bland annat då någon av medlemmarna drar sig till minnes att »mecenater tålde att ge pengar
till narren …«
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Vad gällde detta? Jo, när en av gruppens förgrundsgestalter,
Med Reventberg (1948-2021), i slutet av 80-talet fick idén att man
skulle sätta upp operan La Bohème på Nationalteaterns dåvarande
scen vid Kungstorget, approcherade hon Sten A Olsson med den
oförskräckta frågan:
Vad skulle du säga om att skänka hundra tusen?
Måhända rann slagdängan Med käckhet kan man komma långt,
med fräckhet kan man komma längre henne i sinnet, och antagligen
blev hon rätt perplex när skeppsredaren utan dröjsmål räckte
henne sitt visitkort och svarade:
Låter intressant, ring min sekreterare i morgon.
Och så blev det: 100 000 kronor inflöt. Året var 1989.
Så kan en undanskymd men inte obetydlig tamp bli en del i
projektet att förtöja ett pålitligt, långvarigt samhällsåtagande.
Det hade onekligen varit roligt att veta huruvida det i skeppsredarens munvinkel kunde anas ett småleende när checken skrevs
ut, men det förtäljer inte historien.
Det vi däremot säkert vet är att Gyllenhammar, när han på
premiärkvällen såg Stenas logotyp i programbladet, blev märkbart avundsjuk – så nästa dag kom ett bidrag också från Volvo.
Trettio år efter min död brukar jag alltid få rätt…
Mannen bakom orden fanns i min ungdom; han tog en vilsen
yngling på allvar, han var att likna vid ett fyrtorn. Präst och
teolog, spränglärd. Humoristisk. På ålderns dar fick han – under
visst motstånd – uppleva att ryktet spred sig, att människor sökte
honom för den erfarenhet och visdom han inhämtat. Docenter
och professorer vacklade ut efter det som hade börjat med en
kopp kaffe men snabbt blivit sällsporda djupdykningar i bibeltolkning och kyrkohistoria. En gång stötte jag ihop med en av
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dem på villatrappan i Lund, han på väg ut, jag på väg in; han
hade något medtaget blekt men förklarat över sig och suckade:
man når honom bara till knäna …
Men vad i all sin dar har han i den här historien att göra? Förutom att hans skor alltid var blankpolerade, som Sten A Olssons …
Perspektivet! Att ge sig in på sådant i vilket man bottnar.
Att veta vad man gör, vad man talar om. Ha en klar riktning.
Fördjupa. Förkovra. Stäva vidare. Det vi lägger möda och tid,
begåvning och fantasi, mänskligt och pekuniärt kapital på,
ska vara hållbart bortom stund och tillfälle, ha bärkraft och
tillförlitligt värde på sikt, kanske också trettio år senare …
Konstruktivt, kreativt perspektiv!
Sådant är inte fullt lika vanligt som man kan tro eller ens hoppas. När man träffar på det blir man upprymd, tacksam, hoppfull. Då skriver man gärna, om än med långsökta associationer,
en gratulation till det som uppnåtts och till dem som gjort det
möjligt – med målhorisonten åtminstone trettio år bort.

CARL O T TO WERK ELID
författare, journalist, tidigare kulturråd i London
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25 ÅR MED STENASTIF TELSEN
– EN HISTORIK
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Intervju: Sara Michaëlsson och Magnus Haglund
Text: Sara Michaëlsson · Fotograf: Peter Claesson

Mycket har hänt under de 25 år som har förflutit sedan Sten A Olssons
Stiftelse för Forskning och Kultur instiftades 1996, i samband med
donatorn Sten A Olssons 80-årsdag.
Men hur beskriver man bäst stiftelsens verksamhet? Vilka är de
främsta drivkrafterna? Vad är det som gör den speciell i förhållande
till andra, liknande initiativ? Vilka är de grundläggande idéerna i den
familjestiftelse som sedan 1996, hittills har delat ut över 540 miljoner
kronor i forskningsstöd, projektbidrag, donationer, kulturstipendier
och resestipendier?
I den här texten får några av dem som i olika roller har varit delaktiga, eller har tagit del av satsningarna, ge sin bild av stiftelsens
betydelse. På annan plats, i appendixdelen, finns en mer fullständig
redovisning av de stöd, bidrag och donationer som givits under stiftelsens första 25 år.
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Den som besöker stiftelsens hemsida www.stenastiftelsen.se kan
lätt konstatera att det finns en osedvanlig bredd i de satsningar
som gjorts. Vid sidan av de årliga kulturstipendierna finner man
bland annat stöd till innovation, teknikutveckling och entreprenörskap, men också till stora, många gånger banbrytande
tvärvetenskapliga projekt inom medicin, naturvetenskap, samhällsvetenskap och humaniora.
På hemsidan kan man även besöka den konstsamling som Stenastiftelsen har byggt upp genom åren. De bildkonststipendiater
som utses tilldelas inte bara stipendium och möjlighet att visa
sina verk på Göteborgs konstmuseum. Stiftelsen köper dessutom
varje år in ett verk av respektive konstnär. I år kommer delar av
denna samling att visas i etagen på Göteborgs konstmuseum,
i en utställning curerad av Magnus af Petersens. Årets konststipendiat, Emanuel Röhss, visas i en separat utställning, som
brukligt är i Stenahallen.
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MARGITA B JÖRK LUND

En av dem som varit med längst och har en unik överblick är
före detta kommunalrådet Margita Björklund, ledamot i donationsrådet och starkt engagerad i stiftelsens arbete, inte minst
de delar som rör kulturområdet.
Hur skulle du beskriva Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och
Kultur för någon som inte känner till den?
– Jag skulle nog börja med att tala om att stiftelsen kom till därför att Sten A Olssons barn ville skapa något i hans namn, något
som skulle hålla hans gärning levande, säger Margita Björklund.
Stiftelsens verksamhet speglar donatorns engagemang. Sten A
Olsson var i hela sitt liv mycket intresserad av konst och kultur
och det var därför självklart att olika insatser på kulturområdet
skulle utgöra en viktig del av stiftelsens verksamhet. Det är ganska ovanligt med den typen av kombination, de flesta stiftelser
har en smalare profil med inriktning mot exempelvis forskning.
I Stenastiftelsen, som den kallas i dagligt tal, speglas Sten A
Olssons olika hjärtefrågor och hans och familjens vilja att ge
någonting tillbaka till den region där koncernen har byggts upp.
Stiftelsens organisation är uppbyggd kring ett donationsråd och en
styrelse. Hur arbetar ni rent konkret?
– Donationsrådet tar fram och bereder förslag som sedan presenteras för styrelsen. Men vi har aldrig inbillat oss att vi inom
donationsrådet besitter all kompetens. Vi tar självklart hjälp av
sakkunniga och experter inom respektive områden för att kunna
skaffa oss den överblick som krävs. De beslut som sedan tas är
alltid välunderbyggda och noga genomlysta.
Vad betyder det, tror du, att familjen och syskonen är personligt
engagerade i stiftelsen?
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– Väldigt mycket, säger Margita Björklund. I stiftelser där donatorn företräds av en advokat är risken mycket större att identiteten och ursprungstankarna suddas ut. Dessutom blir en sådan
stiftelse lättare offer för samhällets trender. Så är inte fallet här.
Inom ramen för stadgarna bedrivs ett kontinuerligt arbete med
att identifiera de områden och projekt där stiftelsens stöd kan
göra störst skillnad.
Vi har haft förmånen att träffa och porträttera många av kulturstipendiaterna genom åren. Förutom glädjen över stipendiet, som
sedan ett par år tillbaka är på 300 000 kronor, är det också stipendiets
utformning som väcker uppskattning. Det är inte ett pris, inte en belöning, utan ett uttalat utvecklingsstipendium. För de flesta konstnärer,
oavsett område, är möjligheten till andrum och tid ovärderlig.
– Det är just så det är tänkt. Det skall möjliggöra nya steg, ny
utveckling, oavsett ålder eller konstform. En möjlighet att ägna
sig odelat åt sitt konstnärliga arbete.
Vad är du mest stolt över vad gäller stiftelsens arbete?
– En sådan svår fråga! Om jag måste välja så är det nog ändå
kulturstipendierna. Stöden och donationerna på forskningssidan
är förstås oerhört viktiga och mycket större i ekonomiska termer,
alltifrån den första donationen på 50 miljoner kronor till Stena
Center 1997, till senare satsningar som de olika projekten inom
kultur och hälsa, det nya Stenhuset på Ågrenska, eller bildandet
av Ryggmärgsskadecentrum. Men jag tycker att det är fantastiskt
att tänka på att vi nu är uppe i 155 kulturstipendiater, verksamma
över hela världen, som alla blir ett slags ambassadörer för stiftelsen. Det känns stort!
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GUNNAR B JURSELL

29

Gunnar Bjursell, professor emeritus i genetik och molekylärbiologi
och verkställande ledamot i stiftelsen 2007–2011, har spelat en
viktig roll i Stenastiftelsens utveckling och inriktning, inte minst
genom att tidigt initiera och skapa förutsättningar för en rad projekt
med tvärvetenskaplig och disciplinöverskridande profil. I dag är
det växande forskningsfält där neurovetenskap möter humaniora,
pedagogik och olika konstformer mer aktuellt än någonsin. Efter
åren vid Göteborgs universitet, Chalmers och i Stenastiftelsen, är
Gunnar Bjursell numera tillbaka i Stockholm där han är koordinator för programmet ”Kultur och hjärna” vid Karolinska institutet.
En av dem som fastnat för Gunnar Bjursells ord om musikens
påverkan på hjärnan är Håkan Hellström, som låter introt till låten
»Bit dig i läppen« på det senaste albumet Rampljus bestå av ett
klipp där Bjursell förklarar musikens dopamineffekter på hjärnan.
Hur blev du involverad i Stenastiftelsen?
– Jag blev både glad och stolt över att bli tillfrågad och över att
det fanns ett intresse för min kombination av kunskaper inom
naturvetenskap och humaniora, säger Gunnar Bjursell.
– Det finns en stark humanistisk inriktning inom Stenastiftelsen, men också ett stort intresse för medicin, naturvetenskap och
inte minst innovation. Stiftelsen möjliggjorde stora satsningar
inom både medicin och humaniora, dessutom fick flera projekt
med anknytning till området stöd. Framförallt en rad viktiga
pedagogiskt inriktade forskningsprojekt som rörde matematik och
läsförståelse. Man kan säga att lärande, motivation och kreativitet
är den röda tråden i många av de projekt som fått Stenastiftelsens stöd, alltifrån mentorskap i matematik, dyslexiforskning
till Berättarministeriet, för att ta några exempel.
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Du har beskrivit åren i Stenastiftelsen som några av de roligaste
och mest stimulerande i ditt liv. Vad är det som har gjort arbetet i
Stenastiftelsen annorlunda?
– När jag kom in i stiftelsen märkte jag direkt att det fanns en
vilja att få saker att hända, en nyfikenhet, en oräddhet och ett
driv som inte alltid är självklara i stiftelser av det här slaget, säger
Gunnar Bjursell. Jag minns att Madeleine Olsson Eriksson, stiftelsens ordförande, på ett tidigt stadium sade att vi aldrig skulle
vara det femte eller det sjätte hjulet, då betydde vi ingenting.
Fokus var att verkligen göra skillnad, att skapa förutsättningar
för någonting nytt, att våga satsa även på det okända. Det här
tilltalade mig förstås enormt. Det är bara så man kan hjälpa till
att skapa nya plattformar som driver utvecklingen framåt. Annars
hamnar man på efterkälken. I forskningssammanhang, där det
kan vara svårt att få stöd för disciplinöverskridande projekt, är
Stenastiftelsens öppenhet och vilja att främja tvärvetenskapliga
metoder en oerhört viktig möjlighet. Ju mer olika vi är, desto större
kompetensomfång får vi. Bara vi lär oss att utnyttja det. Det är
något jag tror på i alla sammanhang, inte bara inom forskningen.

SIGBRIT FR ANK E

Den som under de senaste 13 åren varit ordförande i Stenastiftelsens donationsråd är f d universitetskanslern Sigbrit Franke. I sin
pedagogiska forskning har hon bland annat specialiserat sig på utvärderingsfrågor och var tidigare även rektor för Umeå Universitet.
Berätta om ditt engagemang i Stenastiftelsen. Hur började det?
– Under tiden som universitetskansler kunde jag inte ta på
mig andra uppdrag som på olika sätt hade med forskning och
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högre utbildning att göra, säger Sigbrit Franke. Men när jag
lämnade min post 2007, blev jag kontaktad av Gunnar Bjursell
som frågade om jag kunde tänka mig ett uppdrag inom Stenastiftelsen. Vi kände varandra sedan tidigare, bland annat från Längmanska kulturfonden. Efter det träffades stiftelsens ordförande
Madeleine Olsson Eriksson och jag för ett första möte. Mötet,
som ägde rum på Café Madeleine i centrala Stockholm, utföll,
vågar jag påstå, till ömsesidig belåtenhet och sedan dess har jag
suttit som ordförande i donationsrådet. Nu lämnar jag den posten
vid årsskiftet, så att en ny generation kan ta vid.
Vad var det som väckte ditt intresse och gjorde att du ville åta dig
uppdraget?
– Dels var det en samling duktiga, engagerade och kunniga
personer som ingick i rådet, det kändes roligt och stimulerande,
på ett personligt plan. Men det var också möjligheten att få bidra
med de erfarenheter som jag har, som lockade mig och gjorde
att det kändes meningsfullt. Det är väldigt viktigt, inte minst i
familjestiftelser, att hitta former som garanterar att det man ger
pengar till håller högsta nivå och kvalitet oavsett ämnesområde.
Jag kände till Stenastiftelsens satsningar på tvärvetenskapliga
projekt och de betydelsefulla insatserna på kulturområdet. Jag
sitter även i andra familjestiftelser och stadgarna i sådana stiftelser
kan ibland vara litet svepande.
– Min första synpunkt var att vi i rådet snabbt behövde sätta
oss ned och närmare precisera önskad inriktning för stiftelsens
satsningar, naturligtvis inom ramen för stadgarna. Helt enkelt
fråga sig vad det är man vill, åt vilket håll man vill gå. I en familjestiftelse är det särskilt viktigt att lyssna till vad den specifika
familjen vill och känner starkt för. När man nått dit gäller det
att följa upp, vara noga med ansökningar och utvärderingar, helt
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enkelt skapa en struktur, litet ordning och reda. Ingen onödig
byråkrati, men ett system som är transparent och inger respekt.
Det viktigaste är att få igång en dialog och diskussion i rådet och
styrelsen, så att alla synpunkter kan ventileras och brytas mot
varandra. Det är även ett sätt att fundera över vad man vill göra i
framtiden och se tillbaka på sådant man gjort. Granska vad man
eventuellt hade kunnat göra ännu bättre eller om det är dags
att gå in i något nytt. Den typen av öppenhet är oerhört viktig
och den tycker jag finns i allra högsta grad inom Stenastiftelsen.
Kan du berätta litet mer om hur arbetet med att precisera riktlinjerna
för Stenastiftelsen kan gå till? Kan du se en förändring eller förskjutning av inriktningen under de år du varit med?
– Vi har med jämna mellanrum den typen av diskussioner.
Under den period som jag har varit med har det oftast skett i
samband med att en ny verkställande ledamot tillträtt. När jag
började var det Gunnar Bjursell, därefter Carl-Eric Hagentoft.
Vid de tillfällena, säg vart fjärde, femte år, har vi haft den typen
av genomlysningar. Där kommer just de mer genomgripande
inriktningsdiskussionerna upp. Eftersom det är en grupp av
synnerligen kreativa människor uppstår det alltid spännande
och intressanta samtal, där många nya tankar och idéer föds. Vi
för också diskussioner om hur och på vilket sätt vi skall gå ut
rent metodmässigt för att nå forskarsamhället. Vilka områden vi
vill prioritera. Det är en sak att utse stipendiater, en helt annan
process att ringa in de frågor och problemområden som ligger
stiftelsen varmast om hjärtat.
Ett exempel på detta skulle väl kunna vara utlysningen av medel till
forskning med inriktning mot barn och ungas livsmöjligheter – en stor
satsning om 42 miljoner kronor under fem år, som initierades 2020? Redan
i utlysningen fanns en tydlig disciplinöverskridande profil, och de tre forsk-
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ningsprojekt som valdes ut närmar sig från olika håll stora och avgörande
frågor om lärandeprocesser, skilda villkor men också möjliga vägar framåt.
– Det är verkligen något jag är glad och stolt över att Stenastiftelsen valt att göra. Det är en unikt stor satsning på det området,
den största i landet faktiskt. Men den känns helt i linje med
våra tidigare satsningar på det pedagogiska fältet, men också
med de mer socialt inriktade projekten som Bris, Maskrosbarnen, Fryshuset, Berättarministeriet eller Förebildarna. Det är
ett projekt som speglar samma typ av problematik men med
ett mångvetenskapligt angreppssätt. Min förhoppning är att de
här tre projekten tillsammans skall utmynna i något större än
vad de skulle ha kunnat åstadkomma var och en för sig. Att det
verkligen skall uppstå synergieffekter och korsbefruktningar, att
de kan dra nytta av varandras kompetenser på ett nytt sätt, med
en kombination av kvantitativ och kvalitativ forskning. Det är
vad jag själv försökt göra som forskare. Problemet eller frågan är
utgångspunkten, men ofta kan man inte besvara en viktig problemställning av samhälleligt slag med bara en typ av metodik
eller data. Man behöver använda både och.
– Vi som sitter i rådet påverkar naturligtvis inriktningen, det är
själva avsikten. Vi gör det från våra olika perspektiv, med olika
bakgrund och erfarenheter. Jag kommer från en gruvarbetarfamilj i Västerbottens inland, från en liten ort 22 mil nordväst
om Umeå och 7 mil norr om Lycksele. När man växer upp i ett
brukssamhälle, präglar det en för resten av livet. Oavsett vad
man senare ägnar sig åt, vare sig man blir författare som Sara
Lidman, Torgny Lindgren och P-O Enquist, eller forskare, som
jag var under en del av mitt liv. Man ser skillnaderna och de olika
förutsättningarna, det sitter i ryggmärgen. Att sätta in skolan
och utbildningen i ett samhälleligt perspektiv blir en självklarhet,
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någonting man aldrig kan bortse från om man skall kunna prata
om någon form av likvärdiga villkor.
Historiskt har donationskulturen spelat en viktig roll för Göteborgs
utveckling. Som hamnstad och handelscentrum har inflödet och utbytet
med omvärlden varit en naturlig del av stadens liv och identitet. Hur
ser du på Stenastiftelsens betydelse i det perspektivet?
– Kontinuitet och förnyelse är en bra kombination, säger Sigbrit
Franke. Att Stenastiftelsen har sin bas i Västsverige betyder inte
att man stänger dörrarna för att söka upp kompetens på andra
håll. Satsningen på Universeums publika visualiseringslabb är ett
bra exempel. Genom att behålla den öppenheten har Universeum
kunnat placerat sig på toppnivå, även internationellt.
– Stenastiftelsens satsningar har haft stor betydelse för Göteborg,
på ett sätt som kanske alla inte är medvetna om. På många olika
vis och inom många områden, både på en bredare, institutionell
samhällsnivå och på individnivå. På kultursidan finns en lång
rad exempel där Stenastiftelsens stöd gjort att olika institutioner och aktörer kunnat genomföra projekt som annars aldrig
kommit staden och dess invånare till del. Digitaliseringen på
Konserthuset, utställningsstöd och projektstöd till Göteborgs
konstmuseum, donationer till Göteborgsoperan, byggandet av
Göteborg Baroques claviorganum är bara några exempel, vid
sidan av de årliga kulturstipendier som på individnivå kan bli
helt avgörande. De stora donationerna till exempelvis Ågrenska,
Chalmers, Göteborgs Universitet eller Ryggmärgsskadecentrum
och de lika betydelsefulla stöden till mer socialt inriktade projekt.
Som samhället ser ut i dag är det viktigare än någonsin med en
verksamhet som har ett långsiktigt perspektiv och lägger fokus
på kvalitet och innehåll. Det är precis därför mitt arbete inom
stiftelsen har känts så meningsfullt och givande.
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JAN-ERIC SUNDGREN

Jan-Eric Sundgrens långa meritlista och omfattande cv innehåller poster inom såväl akademin som näringslivet. Han är bland
annat professor i fysik och har suttit i en rad nationella och
internationella forskningsråd och var 2006-2013 ledamot i AB
Volvos koncernledning. Under åren 1998-2006 var han rektor
för Chalmers Tekniska Högskola här i Göteborg. Sedan 2010 är
han en av ledamöterna i Stenastiftelsens styrelse.
När kom du först i kontakt med Stenastiftelsen?
– Det första riktiga tillfället att träffa hela familjen Olsson var vid
invigningen av Stena Center, i maj 1999, säger Jan-Eric Sundgren.
Det var en fantastisk donation som har betytt oerhört mycket för
Chalmers. Stena Center blev en boost och en katalysator för många
verksamheter, en vitamininjektion. Efter det har Stenastiftelsen
fortsatt att stödja Chalmers i olika sammanhang. Inom innovation,
men även i miljörelaterade frågor. Stiftelsen var aktivt engagerad
när Chalmers blev medlem i en universitetsallians som heter
Alliance for Global Sustainability. Under mina åtta år som rektor
på Chalmers kom jag framförallt i kontakt med stiftelsen via de
donationer de gjorde till oss. Det var en väldigt konstruktiv dialog, som inte bara handlade om finansiering utan också om idéer
och input. Utöver de två områden jag nämnt var familjen Olsson
och Stenastiftelsen också involverade i att skapa en koncentration kring sjöfartsrelaterad forskning på Chalmers. Stiftelsen har
betytt och fortsätter att betyda mycket för Chalmers utveckling
av nya projekt. Det senaste är den lyckade satsningen på Sii-Lab,
Stena Industry Innovation Laboratory, som med stor framgång
skapat en miljö och en plattform där forskning, teknikutveckling,
innovation och utbildning samverkar och befruktar varandra.
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När vi talade med Johan Stahre, professor och chef för avdelningen
Produktionssystem vid institutionen för industri- och materialvetenskap vid Chalmers och en av eldsjälarna bakom Sii-Lab, betonade
han hur Stenas initiala investering om 21 miljoner kronor gjort det
möjligt att bygga upp en plattform som sedan lett till att Sii-Lab kunnat
expandera, söka andra finansiärer och utveckla sin verksamhet. Det
ligger väl helt i linje med hur Stenastiftelsen arbetar rent principiellt?
Det skall inte handla om långsiktiga verksamhetsstöd utan om insatser
som gör att någonting nytt kan födas.
– Ja, precis, säger Jan-Eric Sundgren. Målet är alltid att de satsningar man ger stöd i nästa steg skall kunna stå på egna ben. Det
tycker jag är ett mycket klokt beslut. Att göra skillnad har länge
varit ett av stiftelsens ledord och det gör man just som igångsättare och möjliggörare. Inte minst för projekt som sträcker sig
över flera forskningsområden. Normalt är forskningsfinansiärer
väldigt disciplinorienterade. Det kan vara svårt att få stöd för
tvärvetenskapliga projekt, trots att det oftast är just där, i mötena
och utbytet, som innovationen kommer fram. Det uppstår något
nytt när flera olika kompetenser möts. Här tror jag att Stenastiftelsen är väldigt viktig, både i praktiken och som förebild.
För mig personligen har arbetet i Stenastiftelse varit både roligt
och lärorikt. Jag tycker att det är oerhört spännande att följa
hur kombinationen av stöd till forskning inom skilda områden
och stöd till kultursfären utvecklas. Jag tror att fler finansiärer
kommer att upptäcka den viktiga kopplingen mellan kultur och
forskning i termer av kreativitet. Det ser vi redan många exempel
på, inte minst internationellt.
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AGNE TA HOL MÄNG

Professor Agneta Holmäng, numera dekan vid Sahlgrenska Akademin och tidigare prefekt för institutionen för neurovetenskap och
fysiologi vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg, är en
av dem som på nära håll har kunnat följa resultaten av Stenastiftelsens donationer inom bland annat medicin och neurovetenskap.
Hon var också med om att initiera de resestipendier för studenter
på mastersnivå som Stenastiftelsen sedan 2012 årligen delar ut.
Där kan meriterade studenter på en rad olika program och institutioner få hjälp att förverkliga utlandsstudier och internationella
utbyten. Det har varit läkar-, apotekar- och tandläkarstudenter,
men också studenter på Handelshögskolan och Chalmers, på
psykologprogrammet samt inom ämnena litteraturvetenskap, idéhistoria och religionsvetenskap. Stipendierna syftar till att på ett
konkret vis bidra till internationaliseringen av högre utbildning,
där nätverksbyggande och nya kontaktytor i förlängningen kan
resultera i viktiga samarbeten och ökat kunskapsutbyte. Mellan
2012-2020 har hittills 320 resestipendier delats ut.
– Första gången jag kom i kontakt med Stenastiftelsen och träffade
Madeleine Olsson Eriksson var nog 2010, när jag var prefekt på institutionen för neurovetenskap och fysiologi, säger Agneta Holmäng.
Då började vi att diskutera möjligheten av ett resestipendium för
kvalificerade studenter på mastersnivå. Både hon och jag hade personliga erfarenheter av hur betydelsefullt och ibland avgörande det
kan vara att som student få komma ut i världen och få nya perspektiv
och nya möjligheter till kunskap. Inte sällan blir de kontakter man
knyter då livslånga, så har det varit för min del. Inom akademin var
vi angelägna om att få ut våra studenter och intresset från deras sida
var mycket stort, men våra resurser var begränsade.
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– När vi började att tala om hur ett sådant stipendium skulle
vara utformat var det också viktigt att det inte bara skulle vända
sig till medicinstudenterna, utan även till andra institutioner
inom Göteborgs universitet, inom områden och ämnessfärer
där Stenastiftelsen hade ett intresse. Det bildades en resestipendiegrupp som ganska snabbt kunde lägga fram ett förslag till
Stenastiftelsens styrelse.
– Sedan dess har mellan 40 och 50 studenter årligen kunnat resa ut till olika universitet och forskningscentra i världen.
Men det som är extra roligt, och dessutom kännetecknande för
hur Stenastiftelsen arbetar, är att det inte bara handlar om att
donera pengar. Det finns alltid en uppföljning och ett aktivt engagemang. Numera är det varje år en ceremoni där studenterna,
när de återvänder efter sina studier utomlands, får presentera
sig själva, berätta litet kort om sina vistelser och ta emot ett diplom. Det har blivit en uppskattad sammankomst, högtidlig och
samtidigt mycket levande. Även lärare från olika institutioner är
inbjudna och studenterna får möjlighet att träffa och samtala med
Madeleine Olsson Eriksson och andra företrädare för stiftelsen.
Det är värdefullt med den sortens synlighet och tydlighet.
Många av Stenastiftelsens större stöd har gått till projekt inom områden som i en bredare mening rör medicinska och hälsorelaterade
frågor. Nästan alla kännetecknas av tvärvetenskapliga och disciplinöverskridande samarbeten och en vilja att se helheten. Eller snarare att
belysa helheten utifrån olika aspekter, inte bara koncentrera sig på en
specifik faktor. Hur ser du på Stenastiftelsens roll i det sammanhanget?
– Stiftelsen och Madeleine Olsson Eriksson har varit väldigt
tidiga med att uppmärksamma tvärvetenskapliga forskningssatsningar och se vilken potential det finns för framgångsrika
samarbeten och helt ny kunskap när man låter många olika kom-
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petenser mötas. Ett exempel från forskningsstudierna inom kultur
och hälsa är de kunskaper man kunde utvinna genom att studera
effekterna av musik inom rehabilitering efter stroke. Alzheimerprojektet med inriktning mot levnadsvillkor och genetik är ett annat. Där kombinerade man de genetiska delarna och den djupare
grundforskningen med sociala faktorer och omgivningsfaktorer,
som kunde påverka sjukdom och sjukdomsförlopp. Även om tvärvetenskapliga metoder kanske är mer etablerade nu, kan många
av projekten vara svåra att finansiera, särskilt i ett första skede.
Här är Stenastiftelsens insatser mycket viktiga. Det handlar inte
bara om forskning inom universitet och högskola. Etableringen
av Ryggmärgsskadecentrum eller stöden till Ågrenska, för att ta
några exempel, är ett uttryck för samma vilja att låta kunskap
och kompetens från olika håll samverka.
Ryggmärgsskadecentrum har en tydlig inriktning på utbildning
och undervisning och fokuserar på tiden efter sjukhusvården, när den
som drabbats av en ryggmärgsskada skall försöka anpassa sig till en ny
verklighet. Att Ryggmärgskadecentrum, som är unikt i sitt slag i landet,
finns just här i Göteborg, kan få betydelse för var den högspecialiserade
vården hamnar, eller hur?
– Ja, absolut, säger Agneta Holmäng. Just nu råder en konkurrens om var den högspecialiserade vården skall hamna och då är
förstås Ryggmärgsskadecentrum en stor fördel för Sahlgrenska
universitetssjukhuset och Göteborg. Det har inte tagits något
beslut än, men mycket tyder på att vi får det uppdraget här i
Göteborg. I det sammanhanget och inom andra områden på
universitetet har Stenastiftelsens finansiering av olika gästprofessurer också spelat stor roll. Enligt Högskoleförordningen kan
en gästprofessur löpa under högst fem år. Det är en kort sejour,
men sedan upprätthålls de här kontakterna och vi knyter dem på
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andra sätt till universitetet. Det är ett sätt att få in ny kunskap,
något som vitaliserar och vidgar perspektiven, precis som tanken
är med resestipendierna. Konkurrensen är hård internationellt
och då är den här typen av initiativ av stor betydelse.
JULIA HULT

En verksamhet som återkommande fått stöd av Stenastiftelsen är
den icke vinstdrivande organisationen Förebildarna, som grundades
2016. Den arbetar framgångsrikt och med stort engagemang med
olika projekt, utbildningar och kampanjer som alla syftar till att
påverka ungas möjligheter att själva forma sin framtid, av egen kraft
och med egna initiativ. För organisationens verksamhetsledare Julia
Hult har Stenastiftelsens engagemang betytt att Förebildarna har
kunnat förverkliga och omsätta sina idéer i praktiken men också
utöka och utveckla sin verksamhet. Hittills har 1600 personer mellan 16-25 år hunnit att delta i de 215 ungdomsdrivna projekt som
Förebildarna har startat. Ett av de senaste initiativen, Generation F,
är ett utbildningsprogram för gymnasieskolan, där Förebildarna,
förutom stödet från Stenastiftelsen, får delfinansiering via Skolverket, Västra Götalandsregionen samt Kronprinsessparets Stiftelse.
Berätta om hur det började och om hur Stenastiftelsens intresse för
projektet väcktes.
– Embryot till Förebilderna uppstod 2015, säger Julia Hult.
Tillsammans med några likasinnade, bestämde jag mig för att
försöka skapa en organisation som tog tillvara och uppmärksammade alla de möjligheter till positiv förändring som uppstår
när unga människor ser sin egen potential och inser hur många
vägar som faktiskt finns. Vilken påverkan av hela samhället
det kan innebära. Vi var trötta på att diskussionen hela tiden
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handlade om alla hinder och problem och aldrig om positiva
exempel eller möjliga lösningar. Vi hade en vision och idéer om
olika utbildningsprogram, men det var fortfarande i ganska liten
skala. Tanken var att använda sig av entreprenöriellt lärande för
unga, men i en liten annan form. Syftet var inte i första hand att
få ungdomar att starta egna företag. Den bärande tanken och
värdegrunden var att arbeta med social hållbarhet och globala
mål. Att bli samhällsmedborgare, i ordets rätta bemärkelse, och
kunna använda sina förmågor för att påverka både sitt eget liv
och samhället i stort i en positiv riktning. Att bli och känna sig
delaktig. Det är stora ord, men för oss stod det för något väldigt
påtagligt och konkret och det var det vi ville nå ut med. Det
fanns ett visst intresse från Göteborgs stad för delar av det vi
höll på med, men det var först när vi kontaktade Stenastiftelsen
som saker och ting började att hända på riktigt.
Beskriv litet mer var det var som hände och vad det ledde fram till.
– När jag presenterade en idé om en mindre insats visade det
sig att stiftelsen letade efter en aktör som jobbade med just de
frågorna på det sätt som vi ville göra, säger Julia Hult. Vi kunde
konstatera att vi delade en gemensam värdegrund och såg samma
behov av insatser som stärkte barns och ungas delaktighet i
samhället. Insatser som på ett handgripligt och konkret vis letade
efter lösningar och vägar framåt.
– I stället för ett mindre stöd till ett begränsat projekt inleddes
en dialog och ett idéutbyte där jag ganska snart insåg att det vi
från början hade sett framför oss skulle kunna växa till något
mycket större. Det slutade med att vi gjorde en mer omfattande
projektansökan. Vi var väldigt värdedrivna, men hade kanske
inte tänkt lika mycket på vad som krävs för att skapa en hållbar
och långsiktig organisation och struktur.
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– För oss har Stenastiftelsens aktiva engagemang varit helt
avgörande. Om stiftelsen hade agerat som de flesta andra finansiärer gör, hade vi inte kunnat utvecklas på det sätt som vi
har gjort. Det Stenastiftelsen i princip är ensamma om är att ge
respons och feedback på de förslag man kommer med. Det finns
en dialog och ett utbyte där man också får veta vad det är som
saknas eller inte är tillräckligt genomarbetat. Det har handlat
om allt från att bli tydligare i sin kommunikation till att skapa
en skalbar organisation, en mer långsiktig struktur. Med andra
finansiärer stannar det vid att man söker för ett projekt eller en
idé och får man då avslag förklaras det aldrig. Då är det också
svårare att utveckla eller förändra det som behöver förbättras.
Kan du beskriva litet närmare vilka metoder ni använder er av
och ge några konkreta exempel på hur ni arbetar rent pedagogiskt?
– Det entreprenöriella lärandet står i mycket för att få ungdomar att förstå att de själva, på egen hand, kan skapa olika saker,
påverka sin egen framtid, säger Julia Hult. Se sin egen roll och
sitt eget ansvar och ta vara på möjligheterna som finns. Och
de är många! Att gå från tanke till handling.
– I dagens skola är glappet mellan de teoretiska resonemangen
och de praktiska erfarenheterna stort. Man kan mycket om
social hållbarhet och inkludering, men det är väldigt få som
inkluderar eller faktiskt jobbar med social hållbarhet. Vi låter
det inte stanna vid de teoretiska kunskaperna utan får eleverna
och ungdomarna att också göra det de säger. Det är där de stora
utmaningarna finns. Verkligheten är kanske helt annorlunda
än vad man tänkt sig, det uppstår problem och motstånd som
man inte räknat med. Då gäller det att fokusera på att vara
lösningsorienterad. Det räcker till exempel inte med att i ett
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projekt konstatera att det finns en massa fördomar i samhället.
Projektet måste bli: Vad kan jag göra för att förstå dem och få
bort dem? En grupp tjejer hade exempelvis ett projekt som hette
»Fråga mig vad som helst om varför jag bär slöja«. De svarade
på alla frågor som ställdes, från om de sov med slöja till vad den
representerade för just dem, och bidrog till att några fördomar
försvann och annat möjligen fick en ny förklaring. En annan
viktig del är hur vi arbetar med betydelsen av att skapa värde
för någon annan och inte bara för sig själv. Motivationen och
känslan av meningsfullhet ökar när man ser ett syfte med det
man gör, när det blir tydligt att det man uträttar faktiskt kan
påverka andra människors verklighet på ett positivt sätt.
Ni är en icke vinstdrivande organisation och skolorna skall inte
betala för uppdrag från er. Finansieringen bygger på avtal med Skolverket och kommunen men ni är även beroende av externa sponsorer.
Ser du en ökad medvetenhet från andra aktörer än Stenastiftelsen för
ert arbete? Det ni arbetar med är i vissa avseenden omätbara värden?
– Ja, intresset har definitivt ökat, säger Julia Hult. Men ibland
finns det inte riktigt en förståelse för förutsättningarna för
vårt arbete. Man vill kunna se en enkel och rak återbetalning
av sin investering. Att mäta hur många som startar ett eget
företag tre år efter en genomgången kurs, är lättare än att mäta
värdet av en mer ansvarsfull samhällsmedborgare. Inte minst
därför är Stenastiftelsens engagemang så betydelsefullt. Även
om stiftelsen absolut förväntar sig mätbara resultat av det som
går att redovisa på det sättet, finns det en djupare förståelse för
det som är långsiktigt och svårfångat. Det som växer över tid.
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S T URE CARL SSON

Sture Carlsson, som mellan 1987 och 2004 var konserthuschef i
Göteborg, har med sina många varierande uppdrag inom kulturlivet hunnit att skaffa sig en sällsynt god överblick över svenskt
musikliv och svensk scenkonst. Innan han kom till Göteborg var
han vice vd för Stockholms konserthus och har bland annat suttit som förbundsordförande i Svensk scenkonst, varit kulturchef
i Västra Götalandsregionen, vd för Göteborgs Stadsteater och
för Folkteatern i Göteborg samt vd för Kulturhuset i Stockholm.
Posten som styrelseordförande i Stockholms Konstnärliga Högskola tillträdde han 2020.
Du har stor erfarenhet från många olika kulturinstitutioner och
verksamheter. Hur ser du, från ditt perspektiv, på Stenastiftelsens roll?
– Göteborg är i alla avseenden en mindre stad än Stockholm,
och det finns många fördelar med att vara en stor fisk i en liten
damm, säger Sture Carlsson. I Stockholm, där de stora aktörerna
är många fler, hade Stenastiftelsens anmärkningsvärda insatser
aldrig gett ett lika tydligt avtryck. Stenastiftelsens och Madeleine
Olsson Erikssons mål och syfte att göra skillnad har verkligen
uppnåtts. Det finns en rad viktiga händelser, evenemang och
projekt som aldrig hade blivit verklighet utan deras medverkan.
– En annan aspekt är hur stiftelsen med omsorg och efter eget
huvud väljer vad man vill ge stöd. När man söker offentliga
medel, för att inte tala om på EU-nivå, är det sida upp och sida
ner med frågor som egentligen ligger mycket långt från det saken
ursprungligen gäller. Den rapport om kulturpolitisk styrning
som Myndigheten för kulturanalys nyligen publicerade talar
sitt tydliga språk. Med Stenastiftelsen är det precis tvärtom.
Här handlar det enbart om vad man vill göra och varför och vad
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man vill uppnå med det. Det är en ganska enkel beslutsprocess,
obyråkratisk och öppen. Naturligtvis måste en offentlig modell
ha ett helt annat regelverk, men det är klart att det finns enorma
fördelar med en stiftelse där man väljer vad man vill satsa på
utifrån kvalitet och angelägenhetsgrad.
Berätta om några av de tillfällen inom musik- och scenkonst där
stiftelsen varit inblandad och vad det har lett till.
– Ett minne för livet är utan tvekan de fantastiska Wagnerkonserterna med Kent Nagano som gästdirigent, som vi kunde genomföra under min tid på konserthuset, tack vare Stenastiftelsen.
Nagano kom till mig och bad att få göra Valkyrian, och senare
även Rhenguldet, i konsertframföranden. Jag insåg genast vilken
enorm betydelse detta skulle kunna få, inte minst för orkestern.
Mitt argument, när jag talade med Stenastiftelsen, var vilken
fantastisk kompetensutveckling för symfonikerna det skulle
innebära. De skulle få chans att arbeta med en stor dirigent och
med en repertoar som de annars aldrig kunnat närma sig. Det
skulle bli ett lyft, och det blev det i allra högsta grad.
– Nagano hade en enda önskan i samband med detta och det
var att bjuda in Birgit Nilsson, som han aldrig hade träffat, men
avgudade. Hon blev mycket förtjust och ställde genast upp. Jag
minns att vi kvällen före konserten, var ute och åt middag tillsammans. Jag tror inte att Nagano fick i sig många munsbitar,
han satt med tefatsstora ögon och lyssnade när Birgit Nilsson
i mycket bitska ordalag berättade om alla stora dirigenter hon
arbetat med. Introduktionen till konserterna, där Birgit Nilsson medverkade, var helt fullsatta! Men bortsett från dessa
oförglömliga minnen är det ett exempel på när Stenastiftelsen går in och gör något möjligt som aldrig annars kunnat bli
verklighet. Det handlar också om en förståelse för vad som är
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viktigt för till exempel en orkesters professionella utveckling.
Att få en chans att bygga vidare på det man har. När man söker
offentliga medel är det oftast en rad krav som skall uppfyllas.
Det skall vara ett nytt projekt, nya målgrupper och så vidare.
Inte att ta hand om, vårda och förfina det som redan finns, och
det var det just frågan om här. Och det är viktigt. Bara så kan
verksamheten fortsätta att behålla sin kvalitet och spetskunskap, bli relevant och utvecklas. Tänk om man kunde inrätta
en fond för att få hit de bästa dirigenterna! Det skulle kunna
få stor betydelse, men ligger helt vid sidan av vad som går att
söka inom de offentliga stöden.
Det finns flera andra exempel, både från konsertverksamheten och
på Göteborgsoperan, där Stenastiftelsen gått in med stöd. Internationella gästpel av storstjärnor som Cecilia Bartoli och Pinchas Zukerman, dirigentgästspel av bland andra Simon Rattle, för att nämna
några. På operan har stöd gått till flera betydelsefulla uppsättningar
– Richard Strauss Kvinnan utan skugga, Händels Julius Caesar,
Hans Gefors nyskrivna opera Notorious och nu senast en stor donation till den nyskrivna musikalen Kärlek skonar ingen, baserad på
Håkan Hellströms musikaliska universum. På vilka områden tror du
att Stenstiftelsens stöd gör mest skillnad?
– Jag tycker att man skall fortsätta på det vis man redan gör
och har gjort och satsa på sådant som det offentliga inte satsar
på, men som ändå kan vara av mycket stor vikt. Fortsätta att
sätta innehåll och kvalitet först.
Nu har stiftelsen funnits i 25 år. Vad representerar den för dig, utöver
det vi redan har talat om?
– Jag tycker att konsekvensen och långsiktigheten är glädjande
och imponerande. När det gäller kulturstipendiater inom olika
fält och genrer, har det funnits en mycket fin blick för konstnär-
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skap som har haft förutsättningar att utvecklas och växa. Både
inom musik, scenkonst och på bildsidan. För mig som inte är så
insatt i den samtida bildkonsten har de årliga utställningarna
på Göteborgs konstmuseum alltid gett en både spännande och
givande inblick i de sammanhangen.

S TEN CR ANNER

Göteborgs konserthus och Göteborgs Symfonikers nuvarande
vd och chef, Sten Cranner, tillträdde sin post 2014 men har tidigare varit både orkesterchef och planeringschef för symfonikerna.
Som planeringschef var han med om förberedelserna för GSO
Play, den digitalisering av konserthuset som fått finansiering via
Stenastiftelsen och Stena AB.
– Samarbetena mellan konserthuset och Stenastiftelsen inleddes
långt före min tid, säger Sten Cranner. När jag kom tillbaka till Göteborg 2010, efter en period som vd för Bergenfilharmonin i Oslo, var
jag för första gången med vid Stenastiftelsens årliga stipendieutdelning och festkväll, som från och med det året ägde rum i Stenhammarsalen på Göteborgs konserthus. Sedan dess är Stenastiftelsens
stipendiekväll också en del av vår verksamhet och i år, när det är
25-årsjubileum och festligheterna är planerade till konserthusets
stora sal, är vi i ännu högre grad involverade. Det kommer att bli
mycket spännande att se och höra det klingande resultatet.
– Året därpå, 2011, väcktes idéerna och planerna på en digitalisering av konserthuset. Vår dåvarande chef och vd, Helena
Wessman, kontaktade Stenastiftelsen. Intresset fanns för att göra
en sådan satsning och stiftelsen tog i sin tur frågan vidare till
Stena AB. Det slutade med att vi fick hela utrustningen – kameror,
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styrbord och infrastrukturen – från Stena AB. Men ingången var
förstås Stenastiftelsen.
Det är en satsning som har visat sig vara enormt viktig, inte minst
nu, i pandemins spår. Göteborgs konserthus var tidigt ute när det gäller
digitalisering och långt framme, rent tekniskt. När vi förra våren talade
med en av 2020 års stipendiater, violinisten och konsertmästaren Carl
Vallin, menade han att det egentligen bara var Berlinfilharmonikerna
som kunde konkurrera med Göteborgs symfoniker vad gällde digitala
konsertframföranden. Hur ser du på digitaliseringens möjligheter och
eventuella baksidor? Varför är det viktigt?
– Det revolutionerande är förstås tillgängliggörandet, säger Sten
Cranner. Vi kan nå människor som av olika anledningar inte kan
komma till oss, och också dem som normalt inte går på konserter.
Och du väljer själv var och när du vill lyssna. Samtidigt står det helt
klart, anser jag, att det är ett komplement. Det kan aldrig ersätta att
på plats, tillsammans med andra människor, uppleva musiken i ett
levande nu. Jag tror att det finns en stor längtan efter detta, det visar
inte minst våra abonnemangssiffror. Vi har sålt fler abonnemang än
någonsin den här våren, trots att programmet inte är komplett och
osäkerhet fortfarande råder om när vi kan öppna för publik igen.
Musikfestivalen Point Music som startade 2019, var tänkt att återkomma tre år i rad, men har fått ställas in på grund av pandemin. Det
är ett projekt där du har varit direkt involverad och som har fått stöd
av Stenastiftelsen. Berätta litet om upprinnelsen och tankarna bakom.
– Idén om en musikfestival av det här slaget väcktes 2017, även
om tankarna på något liknande funnits länge, säger Sten Cranner. Stenastiftelsen framstod tidigt som en tänkbar partner och
vi möttes omedelbart av intresse när vi i ett första skede presenterade vår vision. Tanken var att dels göra något som handlade om
konstnärlig spets, om utmaning och utveckling, men också var
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relaterat till staden Göteborgs 400-årsjubileum. Det skulle vara
symfonikernas eget jubileumsprojekt, en sorts gåva till staden,
publiken och regionen. Ett projekt som visade vad som försiggår
ute i världen, en sorts konstnärligt laboratorium där inte bara
musiken utan också andra konstformer presenterades. Ett försök
att visa vad denna »gränslandskonst« kan vara. Förbindelsen med
vetenskapen blev än mer tydlig i den andra festivalen, som tyvärr
aldrig gick att genomföra. Där stod de olika sinnena i fokus, till
exempel vad som sker med lyssnandet och upplevelsen när ett
sinne är bortkopplat. Vi hade bland annat planer på en konsert
där en blind pianist framförde Beethovensonater i en becksvart
Stenhammarsal. Hur skulle publikens upplevelse påverkas av att
inte se utövaren, på samma vis som pianisten själv aldrig hade
sett partitur och noter?
På vilket sätt går det att ta detta in i framtiden? Kan de inställda
festivalerna återuppstå i någon form?
– Det här är materia som inte kan skjutas upp, ett slags konstnärlig
färskvara där många sammanfallande tillfälligheter gör just den
kombinationen av uttryck möjlig. Det ligger i den levande konstens
natur att den inte kan återupprepas och det gäller faktiskt även
planeringen av en sådan festival, även om det låter märkligt. Vi
har återbetalat medlen för de festivaler som aldrig blev av 2020
och 2021, men jag är säker på att vi kommer att återkomma med
nya projekt, nya visioner. Om det sedan kommer att kallas Point
Music eller något annat låter jag vara osagt.
– Point Music är det projekt där jag personligen upplevt vad
Stenastiftelsens stöd kan innebära men jag ser också, i ett vidare
perspektiv, hur oerhört viktiga de många insatserna inom olika
konstformer och kulturlivet i stort är. Jag skulle bara önska att
det fanns fler som följde Stenastiftelsens exempel.
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ISABELL A NIL SSON

Isabella Nilsson, som sedan 2017 är Ständig sekreterare/vd vid
Kungl. Akademien för de fria konsterna i Stockholm, var mellan
2009 och 2017 chef för Göteborgs konstmuseum. Under hennes
tid i Göteborg förstärktes det redan etablerade samarbetet mellan
Stenastiftelsen och Göteborgs konstmuseum ytterligare. Isabella
Nilsson var, innan hon tillträdde som museichef i Göteborg,
bland annat Sektorchef för Konst- och Museienheten vid Uppsala
kommun och chef vid Uppsala konstmuseum, samt under åren
2004-2009 direktör för Millesgården.
– Det är värt att påminna om att Sten A Olsson, med en mångmiljondonation 1996, var en av dem som gjorde den nya entrén till
Göteborgs konstmuseum möjlig, säger Isabella Nilsson. Entrén
blev, både symboliskt och bokstavligen, ett sätt att öka tillgängligheten till konsten och museet. Under samma tid invigdes den
första Stenasalen i det som numera är museibutik och bokhandel,
och kulturstipendierna, som initialt var bildkonststipendier, började att delas ut. Sedan dess har konstmuseets samarbeten med
det som nu är Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur
utvecklats och fördjupats på många olika vis.
– När jag kom tillbaka till Göteborg 2009 och tillträdde som
museichef var Madeleine Olsson Eriksson den allra första jag
kontaktade. Då hade Stenastiftelsen redan året innan, 2008, donerat medel till en konstvetenskaplig forskningsavdelning med
två anställda forskare och en utgivning av forskningsrapporter
i form av bokserien Skiascope. Det var något som gladde mig
oerhört och som gjorde Göteborgs konstmuseum närmast unikt
bland museer i kommunal regi. På statliga institutioner kan det
finnas motsvarande verksamhet, men knappast på de kommunalt
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drivna. Jag såg genast fler möjligheter till samarbeten och projekt,
inte minst i ljuset av den speciella kombination av forskning och
kultur som Stenastiftelsen representerar. Konst kan också ses
som en form av forskning och både forskning och kultur handlar
mycket om kunskapsöverföring i olika bemärkelser. I detta ligger dessutom en demokratifråga. Med ökad tillgänglighet och
ökad dialog kommer även en ökad förståelse. Konsten kan, när
vi är mottagliga för den, bidra till att vi kan förstå och sätta oss
in i en annan människas tankar och sätt att uppfatta omvärlden.
Bryta och byta våra egna perspektiv, få oss att upptäcka något
vi tidigare inte har sett.
Skiascope kommer i år, 2021, med sin tionde utgåva. Hur viktig har
den satsningen varit för museets verksamhet?
– Mycket viktig, säger Isabella Nilsson. Det vi såg var hur vi
kunde använda de kunskaper och rön som forskningen genererade i vår praktiska verksamhet. Hur forskningen gav idéer
och impulser till både det pedagogiska innehållet och sätten
att presentera utställningar. Dessutom blev det en betydelsefull
öppning och dörr till omvärlden. Vi ingick i ett internationellt
samtal på ett sätt som hade varit otänkbart utan forskningsavdelningen och Skiascope.
– När jag kontaktade Stenastiftelsen och Madeleine Olsson
Eriksson hade det gemensamma arbetet med kulturstipendiaterna
redan visat sig positivt och givande för bägge parter. Jag blev genast
bemött med intresse, nyfikenhet och förtroende och vår kontakt
ledde vidare till flera engagemang från Stenastiftelsen, vid sidan
av den årliga stipendiatutställningen. Tack vare stiftelsen kunde
vi till exempel 2011 genomföra två stora och mycket framgångsrika utställningsprojekt. Dels utställningen med Frida Kahlos
bilder, ett projekt som blev möjligt genom Stenastiftelsens stöd,
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dels Jan Lööf-utställningen, som lockade en publik mellan 2
och 100 år. Några år senare bidrog stiftelsen även med medel
till den omfattande pedagogiska verksamheten i samband med
Tove Jansson-utställningen. Det är också Stenastiftelsen som
bekostade de förstudier som gjordes inför den planerade till- och
ombyggnaden av museet.
– När jag tillträdde som museichef talade jag om att jag ville
arbeta för att utvidga bildkonstbegreppet och utställningskoncepten, till att omfatta även det som tidigare inte räknats som så
kallad finkultur. Jag ville ge barnboksillustrationer, seriekonst,
animation och kombinationer av olika medier en plats. Även i
det sammanhanget blev samarbetet med Stenastiftelsen stimulerande och lyckosamt. Jag kände ett stöd och en förståelse för
mina visioner av hur museet skulle kunna utvecklas och förändras.
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För viljan att skapa en levande dialog med samlingarna och också lyfta in stora, internationella konstnärskap. På det viset fick
Madeleine Olsson Eriksson och Stenastiftelsens engagemang en
vidare betydelse än enbart som enskilda donationer. Det bidrog
till en positiv spiral, med mycket god energi, som smittade av
sig på verksamheten i stort.
– Det finns ett brett och öppet perspektiv när man utser kulturstipendiaterna, vilket också har gjort att många av Stenautställningarna skapat nya och spännande möten mellan olika genrer och
uttryck. Jag är övertygad om att den vidsyntheten på ett generöst
vis öppnar vägarna för en blandad, nyfiken och intresserad publik.
Stenastiftelsens närvaro och engagemang i Göteborgs konstmuseum
manifesteras i år inte bara genom stipendiatutställningen i Stenahallen
i december. I juni visas, för första gången i Sverige, en stor internationell
utställning över mellankrigstidens realistiska måleri, »Brännpunkt
Europa. Nysakligheter 1919-1939«, en jubileumsutställning som görs
i samarbete med Stenastiftelsen. I slutet av oktober är det vernissage
för en samlingsutställning där curatorn Magnus af Petersens har satt
samman en tematiskt upplagd presentation av Stenastiftelsens konstsamling, speglad genom ett antal utvalda konstnärskap. Vad är det
som krävs för att stora och komplexa samarbetsprojekt av det här slaget
skall lyckas och bli framgångsrika?
– Förmåga att lyssna på varandras synpunkter och en klar bild
av vart man vill komma, säger Isabella Nilsson. Och att man
har roligt på vägen dit! Så har det hittills varit i alla samarbeten
med Stenastiftelsen.
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STENASTIF TELSEN INIFRÅN –
SAMTAL MED MADELEINE OLSSON ERIKSSON
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Intervju: Sara Michaëlsson och Magnus Haglund
Text: Sara Michaëlsson · Fotograf: Magnus Gotander, Peter Claesson

Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur har nu funnits och
varit verksam under 25 års tid. Det breda perspektivet, med forskningssatsningarna inom medicin, teknik och naturvetenskap, stöden
till olika socialt profilerade pedagogiska projekt, och de mångåriga
insatserna på kulturområdet, gör stiftelsen närmast unik i sitt slag.
Som Stenastiftelsens ordförande har du en central och drivande roll.
Hur ser du på stiftelsens första kvartssekel?
– Vi startade i ganska liten skala, utan stort kapital och utan
en stor organisation, säger Madeleine Olsson Eriksson. Ganska
snart utkristalliserade sig en modell med en styrelse och ett donationsråd, något som visat sig vara lyckosamt och framgångsrikt.
Vi är fortfarande en liten, obyråkratisk organisation, och skall så
förbli. Men jag ser också ett behov av en tydligare struktur, nu
när stiftelsens åtaganden vuxit. En modell där verksamheten blir
mindre beroende av enskilda individers insatser. När de projekt
vi engagerat oss i blir allt fler och allt större är det än viktigare
att kunna följa upp varje satsning och utvärdera vad som är utvecklingsbart och kan leda vidare.
Både donationsrådet och styrelsen representerar en bred och sammansatt samlad kompetens. Hur viktig är personkemi i det här sammanhanget?
– Ingenting blir bättre än de människor du har att göra med.
Jag har alltid haft förmånen att ha väldigt goda medarbetare.
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Madeleine Olsson Eriksson och Sigbrit Franke.
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Det handlar om samarbeten över lång tid. Vi har snarast valt
varandra. Margita Björklund och jag har arbetat tätt tillsammans
i 25 år nu, och Leif Johansson, som gick bort 2020, har varit en
nyckelfigur ända från början. Hans djupa kunskaper omfattade
allt från Shakespeare till svensk skattelagstiftning. Arbetet i
stiftelsen bygger på goda relationer och rak kommunikation, på
ett engagemang som gör att man tycker att det är meningsfullt
och roligt. Så har det också känts under alla år.
– Vår förre ordförande i donationsrådet, den numera bortgångne Sven Olving, hade förutom sina ingående kunskaper
om stiftelsearbete och sin goda överblick över hela forskningssamhället, också ett brinnande intresse för musik.
– Vår första verkställande ledamot var Gunnar Bjursell, vars
idémässiga bidrag till stiftelsen har varit oerhört betydelsefulla.
Om Margita Björklund och jag tillsammans bevakade kulturscenen kunde jag med Gunnar Bjursell utveckla och identifiera
andra intresseområden för stiftelsen. Tankegångarna bakom den
stora satsningen på The Culture and Brain Health Initiative är något som lever vidare, även i andra projekt. De flesta av våra stöd
handlar, om man drar det till sin spets, på ett eller annat vis om
hjärnans växandeförmåga, läkandeförmåga och om betydelsen
av stimulans. Alltifrån våra olika insatser vad gäller utbildning
och integration för barn och unga till Ryggmärgsskadecentrum,
där tanken är att ta vid där vården slutar.
– Våra insatser skall inte ersätta vare sig skola eller vård utan
lägga till, komplettera och möjliggöra det som annars inte skulle
kommit till stånd. Det är samma sak med vår senaste stora donation på Universeum, till de publika visualiseringslabben. Tänk
vilken fantastisk skillnad den tekniken kan komma att innebära
för barn och ungdomar som, på grund av bristande stöd hemi-
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från eller från skolan, inte upptäckt eller förmått utveckla sin
fulla potential! Hela idén bygger på din egen aktiva medverkan.
Det är du själv som skapar förutsättningarna för att ta dig vidare.
Ett lärande som utgår från och triggar nyfikenheten tror jag har
alla möjligheter att bli framgångsrikt.
En annan person som uppenbarligen har betytt mycket för stiftelsens
utveckling är Sigbrit Franke, som varit donationsrådets ordförande
sedan 2008.
– Att lyckas rekrytera Sigbrit Franke var ett verkligt lyckokast!
Hon är inte bara en osedvanligt klok och genomtänkt person
med lång pedagogisk erfarenhet och ett ovärderligt nätverk inom
akademin. Sigbrit Franke är också utrustad med en osviklig intellektuell och moralisk kompass. Jag är mycket glad och tacksam
över allt hon har bidragit med under sina år som donationsrådets
ordförande. En stiftelses själva idé är att finnas för evigt och
då gäller det att skapa förutsättningar för framtiden genom att
formulera stadgarna på ett klokt och förutseende vis. Det tycker
jag att vi har lyckats med.
– Vår verksamhet har ingenting med välgörenhetsgalor att göra.
Vi är aktiva i vår rekrytering och tar själva initiativ och kontakt
där vi ser möjligheter och behov. Det är heller aldrig frågan om
verksamhetsstöd, utan riktade insatser i ett utvecklings- eller
initialskede. Bär det så bär det, och skall göra det av egen kraft
på sikt. Jag har suttit i flera andra stiftelser där modellen varit
en annan och man istället kunnat skicka in ansökningar. Det
leder tyvärr i många fall till att en betydande del av medlen äts
upp av en stor administration som skall hantera alla handlingar.
Vi tar i princip inte emot några ansökningar, de få som inkommer behandlar vi naturligtvis i enlighet med alla gängse regler,
men vår inställning är att det är stiftelsen som väljer. Det gäller

S TENA S TIF TELSEN INIFR ÅN – SA MTA L MED MA DELEINE OLSSON ERIKSSON

75

76

77

även våra kulturstipendier. De går inte att söka – du blir utvald.
Det är också viktigt att påpeka att det handlar om utbildningsoch utvecklingsstipendier. Inga priser.
Götaplatsen har alltid haft en särskild plats i ditt hjärta, och har
det fortfarande. Berätta!
– Vi sade aldrig Götaplatsen när jag var ung, bara Platsen. Det
var där vi träffades, det var den centrala knutpunkten, mötesplatsen framför alla andra. Det var på de potatismjölsstärkta
underkjolarnas tid! Men redan då var de kulturinstitutioner som
ligger där viktiga. Det fanns inte en pjäs som vi gymnasister inte
såg och jag gick på varje torsdagskonsert med Symfonikerna under
alla år. Jag tycker fortfarande att Götaplatsen är en så viktig och
betydelsefull plats för Göteborg. Den är ett nav, en hjärtpunkt
där alla våra stora institutioner finns samlade. Konserthuset,
stadsteatern, konstmuseet. Det finns mycket att säga om hur
den yttre miljön har tagits tillvara, men det är en annan historia.
Mitt engagemang i konstmuseet har alltid varit starkt, det museet
representerar är så viktigt för staden, något att vara stolt över.
De insatser och samarbeten vi gjort har fått stor betydelse, från
utställningsstöd, pedagogiska projekt, det lyckade initiativet till
forskningssatsningen Skiascope, till det framgångsrika årliga
samarbetet kring Stenastiftelsens stipendiatutställningar.
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Att Stenastiftelsen har kunnat öka och utvidga sin verksamhet beror inte minst på din egen insats som skicklig förvaltare av stiftelsens
kapital. Hur ser du på framtiden och Stenastiftelsens fortsatta arbete?
– Jag varken kan eller vill sia om framtiden, men jag känner
en tillförsikt i hur vi, på de sätt som är möjliga, har försökt att
skapa förutsättningar för en kontinuitet framåt i tiden. På ett
personligt plan är mina käpphästar numera de alltmer avgörande frågorna om integrationen av alla de invandrarbarn som
kommit till Sverige, och som utan en verklig läskunnighet och
språkförståelse riskerar att hamna utanför samhället. Utan att
kunna läsa och till fullo behärska ett språk kommer du ingenstans! Läskoden måste vara knäckt tidigt, senast i sjuårsåldern.
I dagens skolsystem uppmärksammas problemen alldeles för
sent. Det är naturligtvis mycket svårare för en femtonåring att
ta till sig ett nytt språk än vad det är för en sex-sjuåring. Det är
mycket som gör mig upprörd, många områden där jag ser behov
av åtgärder. Men att bli arg är också en motor, en drivkraft som
får dig att vilja fortsätta. Och det tänker jag göra, tillsammans
med alla goda krafter inom stiftelsen.
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CAROLINA L AUDON
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1 Vad har Stenastipendiet betytt för dig som konstnär?
Utställningen innebar att jag fick möjligheten att, för kanske
första gången, visa upp mitt skrå, typsnittsdesignern, i ett konstnärligt sammanhang. Jag blev oerhört rörd av att vara den som
fick representera oss typsnittstecknare och är väldigt tacksam för
Stenastipendiet, som också kom till god hjälp under en pandemi
som har slagit hårt mot oss kulturarbetare.
2 Berätta något viktigt som har hänt efter att du fick stipendiet.
De senaste åren har jag valt att engagera mig i vår globala organisation inom typsnittsformgivning, ATypI, där jag numera är
ordförande, president, i vår internationella styrelse. Vi arbetar
aktivt med att presentera, inkludera och stödja hela vårt skrå
genom konferenser och aktiviteter. I Sverige har jag satt samman
en grupp för att ta vår roliga huvudkonferens till Sverige inom
de närmsta åren. Parallellt med det arbetet har jag haft möjlighet
att dela med mig av min kunskap både i radio och teve.
3 Vad ligger framför dig nu?
Tillsammans med mina globala kollegor arbetar jag för att inkludera flera formgivare världen över i kunskapen om typsnittsdesign
och bokstavstecknandet. I höst har vi konferensen »ATypI All
Over 2021« om alla världens tecken. Utöver arbetet som ordförande leder jag gruppen för moderatorer tillsammans med min
belgiska kollega Dr Jo De Baerdemaeker. Jag undervisar deltid
på Berghs i typografi och typsnittsdesign. Men till största delen
sitter jag fortfarande i Pustervikshuset och tecknar typsnitt.
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MALIN BROMAN
1 Vad har Stenastipendiet betytt för dig som konstnär?
Vi mottog priset som trio, med Kungsbacka Piano Trio.
För oss betydde det att vi kunde fördjupa oss i repertoaren.
Vi åkte till Budapest och studerade samt till Banff Center for
the Arts. Men framförallt gjorde själva erkännandet det innebar
att motta Stenastipendiet den största skillnaden. Att någon tror
på en i början av karriären är ovärderligt!
2 Berätta något viktigt som har hänt efter att du fick stipendiet.
Vi hade 10 underbara år i London med Kungsbacka Piano Trio.
Vi vann Melbourne Chamber Music Competition och turnerade
med 80 konserter per år i de flesta europeiska länder. Personligen
är jag sedan 2007 konsertmästare i Sveriges Radios Symfoniorkester och var i år, 2021, en av Sommarpratarna i radions P1.
3 Vad ligger framför dig nu?
Jag fortsätter arbeta i Sveriges Radios Symfoniorkester och som
frilans, och vi fortsätter också att spela som trio.
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CARL-EINAR HÄCKNER
1 Vad har Stenastipendiet betytt för dig som konstnär?
Blev väldigt glad. Roligt att få uppskattning för min konst och
för mitt verk.
2 Berätta något viktigt som har hänt efter att du fick stipendiet.
Jag träffade min pianolärare i samband med utdelningen. Hon
är jättebra.
3 Vad ligger framför dig nu?
Sätta upp en ny föreställning på Teater Aftonstjärnan i höst. I
FÖR LÅNGT BORTA LAND. Heter den. Göra en ny varieté
med artister och Varietéorkestern. Utveckla det musikaliska i
min humor och mitt sceniska framförande.
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K ATARINA K ARNÉUS
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1 Vad har Stenastipendiet betytt för dig som konstnär?
När jag erhöll Stenastipendiet 2016 gav det mig möjligheten att
studera in titelrollen i Bellinis opera Norma på plats i Treviso Italien
tillsammans med Maestro Giancarlo Andretta, som sedan dirigerade mig på Göteborgsoperan, vilket ledde till en fantastisk succé.
2 Berätta något viktigt som har hänt efter att du fick stipendiet.
Jag mottog Svenska Dagbladets Operapris 2018 för titelrollen i
Norma och blev utsedd till Hovsångare av hmk 2018. Den 20/5
2021 blev jag invald som ledamot i kma, Kungliga Musikaliska
Akademin.
3 Vad ligger framför dig nu?
Jag kommer att sjunga på Stenastiftelsen galakonsert den 3 december 2021 för att fira stiftelsens 25-års jubileum. Men innan
dess medverkar jag i konserten Kvinnors Röst på Göteborgsoperan, där jag också sjunger rollen som »Waldtraute« i Wagners
Ragnarök i höst, samt medverkar i Trettondagsbalen med konsert,
i januari 2022. På konserthuset i Stockholm kommer jag att
sjunga Brangäne i Wagners Tristan och Isolde i januari 2022. Till
våren bär det av till England och Opera North för att sjunga min
första Kundry i Parsifal.
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EVIN AHMAD
1 Vad har Stenastipendiet betytt för dig som konstnär?
Stenastipendiet fick mig att känna mig sedd. Det fick mig att ta
mitt konstnärskap på allvar.
2 Berätta något viktigt som har hänt efter att du fick stipendiet.
Jag har dels skrivit en hel del, men också utvecklat en egen
teveserie som jag hoppas att ni kommer få se mycket snart.
3 Vad ligger framför dig nu?
Just nu filmar jag andra säsongen av en serie som heter Snabba
Cash på Netflix där jag spelar huvudrollen.
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PER IVARSSON
1 Vad har Stenastipendiet betytt för dig som konstnär?
Det är inte bara detta att jag kunnat ta lektioner för de i mitt tycke
främsta musikerna i världen, eller fått träffa musiker i olika länder
och fått musicera med dem, fått möjligheten att lära mig mer om
mitt instrument och olika sätt att skapa musik. Än mer betydelsefull är vetskapen att det finns människor som tror på mig som
musiker/konstnär. Många artister når någon gång en punkt i sitt
kreativa liv då vardagen kantas av tvivel och oro. Att få motta ett
stort stipendium, utan att ha bett om något, var och är för mig en
viktig uppmuntran och ett betyg på att det jag gör är rätt.
2 Berätta något viktigt som har hänt efter att du fick stipendiet.
Jag har fått fina möjligheter att utveckla både mitt hantverk och
min musikalitet genom att studera för världskända musiker som
till exempel Håkan Hardenberger i Malmö, en unik möjlighet
eftersom jag var hans enda student i solistklassen under två år.
3 Vad ligger framför dig nu?
Jag har, på grund av pandemin, tyvärr inte haft möjlighet att arbeta
eller musicera särskilt mycket de senaste 1,5 åren. Att nu äntligen
få börja spela med min orkester, Göteborgs Symfoniker, och få
uppleva publiken igen känns fantastiskt. Vi är många som längtat!
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IDA-LOVISA RUDOLFSSON
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1 Vad har Stenastipendiet betytt för dig som konstnär?
En bild och ett minne: sitter i ateljén, känner mig allmänt lite
otillräcklig och kass. Min äldsta dotter kommer in och frågar
vad det är. Jag förklarar och hon säger: »Men mamma, du är ju
jättebra, du har ju fått ett sådant där stort diplom!« Det är vad
Stenastipendiet betytt för mig och mitt konstnärskap, en vänlig
men bestämd påminnelse, en mjuk knuff framåt, ett stort ekonomiskt utropstecken, en fanfar, ett jubel och ett hejarop.
2 Berätta något viktigt som har hänt efter att du fick stipendiet.
Något som har varit av största vikt, eftersom jag genom det har
öppnat nya dörrar, har varit att jag under åren efter Stenastipendiet
arbetade med och gav ut en bilderbok, Efter stormen, på Mirando
förlag. Det är en bok som bottnar i mitt tidigare konstnärliga arbete, bilderna är broderade uppslag för uppslag och tar avstamp i en
tematik som jag har undersökt genom mitt arbete under många år.
3 Vad ligger framför dig nu?
I höst gör jag ytterligare en stor separatutställning med de broderade originalbilderna från boken Efter stormen, den här gången
på Katrineholms konsthall, där de visas tillsammans med både
nya och äldre verk. Och jag ser mycket fram emot att under hösten dyka in i nya bilder och berättelser. En stor låda med gamla
vita lakan jag nyss fått av en släkting står och väntar på golvet i
ateljén, och fragment – tankar, funderingar, minnen, en särskild
himmel jag sett, ett märkligt samtal jag överhört – väntar på att
få sys samman, stygn för stygn.
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PATRIK ANDINÉ
1 Vad har Stenastipendiet betytt för dig som konstnär?
Framförallt var Stenastipendiet ett fint erkännande då jag tidigt
valde att återvända till Göteborg och sedan dess arbetat här med
mitt måleri.
2 Berätta något viktigt som har hänt efter att du fick stipendiet.
Med stipendiet fick jag mer tid i ateljén och tycker själv att jag
sedan hade mina bättre utställningar. Bland annat på Galleri
1 i Göteborg och på Galleri Angelika Knäpper i Stockholm.
De var mycket roliga att genomföra.
3 Vad ligger framför dig nu?
I höst kommer jag att göra tester i litografi utifrån några
blyertsteckningar jag har arbetat med de senaste åren och se hur
det kan bli. Nyligen gick mitt Stockholmsgalleri i pension, så i
höst kommer jag även att förbereda en serie målningar att visa
för något nytt galleri.
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EVA HILD
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1 Vad har Stenastipendiet betytt för dig som konstnär?
Det är ett fint stipendium att få, både i sammanhang och storlek.
Det är viktigt - motiverande och inspirerande – att det finns en
omvärld som uppmärksammar ens konstnärskap. Det möjliggör
att jobba kontinuerligt, ger energi och arbetslust.
2 Berätta något viktigt som har hänt efter att du fick stipendiet.
Att gå upp i skala och byta material – från det intima lerarbetet till
de storskaliga skulpturerna i metall. Jag har också fått möjlighet
att visa mina verk i olika sammanhang, inte minst internationellt.
Men det viktigaste har i grunden varit att kunna jobba vidare,
vara verksam varje dag – det pågående arbetet.
3 Vad ligger framför dig nu?
Att vara mig själv trogen och samtidigt våga göra nytt. Jag dras
både till den stora skalan – det monumentala – och det småskaliga,
nära utforskandet. Just nu pågår parallella processer med lerarbete,
tyg, tusch, teckning, offentliga gestaltningar och metallskulpturer
i större skala. Det ena ger det andra - jag är i ständig kontakt
med mina material och uttrycksmedel – övar, lär och utvecklas.
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HILDA HELLSTRÖM
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1 Vad har Stenastipendiet betytt för dig som konstnär?
Under tonåren brukade mamma och jag gå och kolla på stipendiaterna i Stenasalen så självklart kändes det stort när de ringde
från stiftelsen. Jag visste inte ens att jag fanns på radarn. När
jag fick stipendiet, ett par år efter min masterexamen, hade jag
ateljé i ett risigt litet garage i östra London så stipendiet betydde
också jättemycket ekonomiskt.
2 Berätta något viktigt som har hänt efter att du fick stipendiet.
Jag blev mamma för ett par veckor sedan. Yrkesmässigt har det
känts viktigt att få lov att göra flera offentliga utsmyckningar
utöver utställningsarbetet.
3 Vad ligger framför dig nu?
Mammaledighet, men jag märker att jag har förvånansvärt mycket
plats kvar i huvudet till att tänka på arbetet. Var osäker på hur
jag skulle reagera på den stora omställningen och det återstår
väl fortfarande att se.
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APPENDIX

S TEN A OL SSONS S TIF TEL SE FÖR FORSK NING OCH KULT UR
SAMMANS TÄLL NING AV ANSL AG

Totalt utdelat 1996–2021

543 892 897

Högskolan Skövde
• Art and Game Culture
• Dataspelsprototyp för att motverka nätgrooming

3 336 022
250 000
3 086 022

Högskolan för Scen och Musik
Högskolan för Design och Konsthantverk / Akademin Valand
• Artists in residence, kulturprojekt
• Svensk Scenkonst
• Visiting professor

6 387 400

5 000 000
5 000 000

5 787 400
300 000
300 000

Kulturstipendiater (155)

23 900 000

Göteborgs Universitet/Chalmers
• Masterstudenter

12 125 000

Karolinska Institutet
• Newly found variant Virus Cancer

Gästprofessurprogram
• Göteborgs universitet, Högskolan för Scen och Musik
• Högskolan för Design och Konsthantverk samt Valand

18 414 067

Ågrenska Stiftelsen
• Stenhuset

54 250 000
54 250 000

Universeum Göteborg
• Visualiseringslabb
• Byggnad

50 000 000
25 000 000
25 000 000

Ryggmärgsskadecentrum Göteborg

34 152 000

Göteborgs konstmuseum, Göteborgsoperan samt
Göteborgs Symfoniker

58 701 250

Brew House Göteborg

10 100 000

Göteborgs Universitet
• Health promotion with focus on physical activity and injury prevention
• What we are and what we do - How genetics and living
condition impact dementia among older people
• Bringing Q o G to the classroom
• Mattecenter, Hjärna - Lärande
• Dyslexia, datorstyrd träning
• Projekt Ola Sigurdsson, Religion Kultur o Hälsa
• Projekt Kultur o Hälsa
• Institut för innovation och entreprenörskap
• Barns och ungdomars livsmöjligheter
• SOM Institutet

115 369 511
3 580 188
6 210 000

Chalmers
• Stena Industry Innovation Lab (SII-Lab)
• UC Berkeley Summer Program
• Fysikaliska Leksaker 2.0
• Stena Center, Chalmers
• Intize, mentorskap i mattelärande
• Hav av minnen, Chalmers/Sjöfartsmuseet
• Chalmers, pjäs om Bohr
• Chalmers, Executive Seminar
• Göteborgs Vetenskapsfestival

83 822 934
21 000 000
1 759 000
1 345 500
50 000 000
923 434
350 000
200 000
1 875 000
6 370 000

Handelshögskolan Göteborg
• Handelskammaren San Francisco, praktikanter
• Kinesiska utbytesstudenter/Fudan Universitet
• Svenska Handelskammaren London, praktikanter
• Radical Innovation Enhancement
• Professur Havsförvaltningsrätt

17 205 895
1 000 000
1 545 600
1 400 000
8 260 295
5 000 000

2 600 000
11 639 500
1 500 000
13 000 000
20 200 000
12 500 000
42 639 823
1 500 000
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Nobel
• Nobel Week Dialogue I Göteborg
• Nobel on Tour - Göteborg 2021
Socialt inriktade projekt
• BRIS - Ojämlika villkor
• Berättarministeriet
• Ung Handlingskraft »Förebildarna«
• Ung Företagsamhet
• Mindre stipendier och bidrag

7 000 000
6 000 000
1 000 000
25 424 032
3 000 000
5 000 000
11 114 032
3 470 000
2 840 000

Kulturellt inriktade projekt
• Göteborg Baroque Claviorganum
• Gustavo Dudamel-El Sistema
• Mindre stipendier och bidrag

8 854 597
3 480 597
999 000
4 375 000

Övriga beviljade projekt
• Lysekil - Vågkraftsprojekt
• Mindre stipendier och bidrag
• Göteborgs Film Festival

9 850 189
2 300 000
6 050 189
1 500 000
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