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Tänk att det gått 25 år!

25 år av glädje över att göra skillnad. Skillnad för 
stor och för liten. Skillnad för den som törstar efter 
kunskap. Och för den som längtar efter konst och 
kultur.

I ett kvarts sekel har Stenastiftelsen hjälpt konst- och 
kulturstipendiater att fortsätta utvecklas. Och stöttat 
livskraftiga forskningsprojekt, sett dom födas och leva 
vidare. Just så som Sten Allan Olsson önskade sig när 
stiftelsen bildades på hans 80-årsdag.

80 forskningsprojekt har fått stöd av 
Stenastiftelsen genom åren. Vetenskapsfestivalen, 
Ryggmärgsskadecentrum och forskning kring barn 
och ungdomars livsmöjligheter är några.

Hos Berättarministeriet upptäcker barn glädjen och 
magin i läsandet och skrivandet. Maskrosbarn, Bris, 
Förebildarna, lovskolan i Hammarkullen. Eldsjälar 
som finns där för våra barn och ungdomar. De har 
fått stöd.

Och alla fantastiska kulturprojekt. Det har 
blivit över 70 stycken genom åren. Göteborg 
Baroque har numera ett världsunikt instrument 
- ett claviorganum - i sin orkester. Utställningar 
på Göteborgs konstmuseum, musik för 
funktionshindrade, Dansens dag, operor och 
musikaler på GöteborgsOperan, spektakulära 
konserter hos Symfonikerna.

155 kulturstipendier har delats ut till allt från 
bildkonstnärer, keramiker, skulptörer, scenografer, 
sångare, musiker, skådespelare och författare... och 
en trollkarl. Och glöm inte GSOPlay. Hur hade 
pandemiåret varit utan det för alla som älskar 
klassisk musik? Rätt trist. Eller hur?

Men den här jubileumskvällen är långt ifrån trist. 
Den 3:e december 2021 firar vi Stenastiftelsens 
25-årsjubileum. Vi firar våra stipendiater, våra 
projekt, våra eldsjälar, våra forskare.
Tillsammans.

Så tack alla ni som varit med på något sätt. Utan alla 
er skulle vi inte haft något att fira.

Speakermanus i filmen om Stenastiftelsen, 
framfört av Tomas von Brömssen.
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Inledning
2021 firade Sten A Olssons Stiftelse för 
Forskning och Kultur 25-årsjubileum. Under 
året pågick en rad projekt som stiftelsen givit 
stöd. 

Vissa hade redan startat några år tidigare och 
fortsatte under jubileumsåret, exempelvis 
forskningsprojekten om barn och ungas 
livsvillkor vid Göteborgs universitet, 
Ryggmärgsskadecentrum vid Sahlgrenska 
akademin, Stena Industry Innovation Lab på 
Chalmers Lindholmen och Artists in Residence 
på Högskolan för scen och musik. 

Några projekt genomfördes under 2021 och 
är nu avslutade: utställningen på Göteborgs 
konstmuseum Brännpunkt Europa – Nysakligheter 
1919 - 1939, muralmålningen Sweet Freedom av 
Max Sansing i Biskopsgården inom ramen för 
Artscape. 

Andra projekt startades 2021 men lever 
vidare: musikalen Kärlek Skonar Ingen 
på GöteborgsOperan, Arabiska teaterns 
föreställning Hjältinnor och det nya Vislab i 
Stenagalleriet på Universeum. 

I en jubileumsbox har stiftelsen sammanfattat 
de första 25 åren, presenterat 2021 års 
stipendiater samt inkluderat en katalog till 
den retrospektiva utställningen Mot en annan 
värld - 25 år av svensk samtidskonst på Göteborgs 
konstmuseum.

Den här dokumentationen har andra syften. 
Här vill vi ge några glimtar från jubileumsgalan 
i Göteborgs Konserthus den 3 december 2021 
med symfonikerna. En gala, som i motsats till 
stipendieutdelningen 2020, lyckligtvis kunde 
genomföras. För precis i början av december 
fanns ett fönster innan restriktionerna i 
spåren av pandemin omöjliggjorde stora 
sammankomster. På jubileumskvällen 
framträdde några av Sveriges främsta 
artister – tillika mottagare av Stenastiftelsens 
kulturstipendium. 

Utan ambitioner att vara heltäckande passar 
vi också på att uppmärksamma några av de 
projekt som genomförts med stöd av stiftelsen 
under 2021. Samtidigt ges utrymme till årets 
tre kulturstipendiater: sopranen och dirigenten 
Barbara Hannigan, konstnären Emanuel 
Röhss och skådespelaren och producenten 
Alicia Vikander, men också till de stipendiater 
och personer som framträdde under 
jubileumskvällen. 

Förhoppningsvis förmedlar den här 
dokumentationen också något av det 
engagemang och den stolthet, ja av den 
lustfyllda känslan att få berätta om något 
som är större än en själv, vilken präglat såväl 
stiftelsens arbete med 25-årsfirandet, som de 
medverkandes engagemang.

Madeleine Olsson Eriksson, ordförande i 
Sten A Olssons Stiftelse för  
Forskning och Kultur
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Galakvällen Program
Första akten
FESTOUVERT YR 

Andrea Tarrodi 
Göteborgs Symfoniker 
Anja Bihlmaier, dirigent

SAR A TROBÄCK & CL AES 
GUNNARSSON

LIBERTANGO – OBLIVION 
– LA MUERTE DEL ANGEL
Ástor Piazzolla
Sara Trobäck, violin 
Claes Gunnarsson, cello
Daniel Freiberg, 
orkesterarrangemang

EMANUEL RÖHSS

Konstnär Kulturstipendiat 
2021

VISL AB UNIVERSEUM 

Anders Ynnerman, professor 
vetenskaplig visualisering
Carina Halvord, vd 
Universeum 

CAMILL A T ILL ING OCH 
K ATARINA K ARNÉUS 

BLOMSTERDUETTEN ur 
LAKMÉ 

Léo Delibes
Camilla Tilling, sopran 
Katarina Karnéus, 
mezzosopran  

DANIEL NORGREN

THE OLD SAW MILL 
Daniel Norgren, piano och 
sång

AL ICIA V IK ANDER 

Skådespelare och producent 
Honorärstipendiat 2021

AL ICIA V IK ANDER & SVENSK A 
BALE T TSKOL AN 

SING, SING, SING 
Louis Prima
Carl Rasmusson, 
orkesterarrangemang 
Sebastian Michanek, Mauro 
Rojas, Marianne Törnblom 
och Jan Börjesson, koreografi

Andra akten
VOCAL ART ENSEMBLE 

A TRIUMPH TO EXIST
Jan Yngwe, kompositör och 
dirigent

L ARS DANIELSSON 

THE FIFTH GRADE och 
PASSACAGLIA
Lars Danielsson, 
kontrabas, kompositör och 
orkesterarrangemang
Grégory Privat, piano  

DAVID DENCIK 

Artist in Residence på 
Högskolan för scen och musik

CARL-EINAR HÄCKNER 

JAG VILL
Carl-Einar Häckner, text och 
musik, sång och trolleri 
Bernt Andersson, dragspel
Martin Schaub, 
orkesterarrangemang  

BARBAR A HANNIGAN 

Sopran och dirigent 
Kulturstipendiat 2021

BARBAR A HANNIGAN 

GIRL CRAZY SUITE 
George Gershwin 
Bill Elliott och Barbara 
Hannigan, orkester-
arrangemang
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Andrea Tarrodi och  
Anja Bihlmaier
Jubileumsgalan den 3 december inleddes med 
att Göteborgs Symfoniker under ledning av 
Anja Bihlmaier framförde ett beställningsverk 
för att markera Stenastiftelsens 25-årsjubileum: 
Festouvertyr av Andrea Tarrodi. 
 
Andrea Tarrodi är född 1981 och en av de mest 
spelade svenska tonsättarna i sin generation och 
hennes kompositioner har framförts av många 
framstående orkestrar. Tarrodi är den första 
svenska kvinnliga kompositören som fått ett 
verk uruppfört vid Last Night of the Proms i 
Albert Hall i London: Solus. 
 

Jubileumsgalans dirigent Anja Bihlmaier är 
chefdirigent för Residentieorkestern i Haag och 
har besökt Göteborg flera gånger och dirigerat 
både orkestern vid Högskolan för scen och 
musik och på GöteborgsOperan. Symfonikerna 
har hon dirigerat vid nationaldagskonserten 
inför 20 000 göteborgare i Slottsskogen 2018 
och i ett välfyllt Scandinavium vid musiklägret 
Side by Sides final 2019. Anja Bihlmaier har 
en stor repertoar och tog sig an galakvällens 
högst olika musikaliska nummer med samma 
självklara lätthet och elegans.
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Sara Trobäck och  
Claes Gunnarsson
”Stenastiftelsens kulturstipendium 

har betytt oerhört mycket för 
oss båda. Det har gett oss tid 

och möjlighet att utvecklas 
individuellt. Men framför allt, äran 
över att vara stipendiat har gett 
oss inspiration och motivation som 

vi alltid kommer bära med oss. 
Stycket som vi kommer framföra 
växte fram för att vi ville fira 

Stenastiftelsen. Och tacka för allt 
ni gör. Vi bjuder upp till dans. Med 

argentinsk tango!” 

Sara Trobäck och Claes Gunnarsson

Sara Trobäck och Claes Gunnarsson är båda 
musiker i Göteborgs Symfoniker. Sara spelar 
violin och är Förste konsertmästare. Claes 
spelar cello och är symfonikernas Solocellist. 
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De framträder regelbundet som solister med 
Göteborgs Symfoniker och spelar sedan tjugo 
år tillbaka kammarmusik i Trio Poseidon. En 
ensemble som framträtt på många av landets 
konserthus och festivaler och även gjort en 
inspelning av Beethovens trippelkonsert, som 
rosats i internationell musikpress. Sara och 
Claes mottog Stenastiftelsens kulturstipendium 
2003 respektive 2005.

Vid galakvällen var Sara och Claes solister 
i musik av Ástor Piazzolla, den argentinska 
tangons store pionjär och förnyare. 
Tillsammans med Göteborgs Symfoniker 
framförde de en specialarrangerad svit av 
Daniel Freiberg med tre kompositioner av 
Piazzolla:
Libertango – Oblivion – La Muerte del Angel
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Emanuel Röhss
”På något sätt så känner jag 

att jag vill vara så ambitiös som 
jag kan. Jag vill inte nöja mig 

med ett konstnärskap som bara 
innehåller prickmålningar, eller en 
klättringshobby som är begränsad 
till en viss form av klättring för 

att det är enklare. Utan jag 
gör ju saker och ting lite mer 

svårhanterliga/…/ men också mer 
spännande.”

Emanuel Röhss, kulturstipendiat 2021

Emanuel Röhss är född och uppvuxen i 
Göteborg, men bor och arbetar i Los Angeles 
sedan 2014. Han är utbildad vid National 
College of Art and Design i Dublin, Akademin 
Valand i Göteborg och har en masterexamen i 
fri konst från Royal College of Art i London. 
Röhss arbetar ofta platsspecifikt och väljer 
material och medium beroende på projekt och 
han väver ofta samman fysiska platser med 
imaginära, verklighet med fiktion och det 
förflutna med framtiden. Röhss har ställt ut 
sina verk runt om i världen, bland annat i Los 
Angeles, London, Stockholm, Sao Paolo och 
Neapel.
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”Jag vill först och främst tacka 
Stenastiftelsen för förtroendet 

och möjligheten att komma hem till 
hemstaden Göteborg och presentera 

ett konstprojekt i det här stora 
formatet som jag jobbat i nu, och 
dessutom för att kunna fortsätta 

arbetet i nya riktningar. Stort tack 
till dig Madeleine, till Martin som 
jag haft mest kontakt med och till 

alla på stiftelsen som hjälpt till 
under resans gång.

Sedan vill jag också tacka alla som 
jag arbetat med på museet, Patrik, 
Anna, Tanja och hela gänget som 
jag arbetat med under året och 

framför allt Eva Nygårds  
/intendent/ och Clive Leaver  

/tekniker/, som verkligen engagerat 
sig djupt och arbetat hårt på 

projektet ända sedan vi började 
samarbetet i början av året. Det 

har varit en motiverande utmaning 
att genomföra det här tillsammans 

med er.”

Emanuel Röhss, vid jubileumsgalan  
3 december 2021
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Universeum och Vislab
Universeum, Sveriges nationella 
vetenskapscenter, växer för att göra mer nytta 
för fler. På Universeum får barn, ungdomar 
och vuxna lära sig att förstå världen med 
naturvetenskap, teknik och matematik. Vislab 
på Universeum är en av Stenastiftelsens 
allra största satsningar under senare år och 
på jubileumsgalan presenterades den unika 
satsningen:

”I Vislab får du själv utforska 
samma data som forskarna och 
laborera med data med målet 

att förstå komplexa frågor och 
samband och skapa nya innovativa 

lösningar för framtiden.”

”Med visualiseringsteknik kan vi 
göra helt nya saker och ge oss 

ut på en hisnande resa i rymden, 
till Mars och till och med utanför 
solsystemet, utanför Vintergatan, 
vår galax med 120 000 miljarder 
stjärnor. Med visualiseringen kan 
vi röra oss snabbare än ljusets 
hastighet, först 1 miljard ljusår 

hemifrån, därefter 6 – 7 miljarder 
ljusår från jorden, där ser vi 

kvasarer, enormt stora svarta hål, 

som slukar materia och skickar 
ut energi. För 13,8 miljarder år 
sedan skapades universum och 
med visualiseringstekniken kan 
vi se ekot av det, den kosmiska 

bakgrundsstrålningen. Och till sist 
ser vi universum i en liten boll.” 

”Denna resa kan du och alla andra 
göra själva på Vislab på Universeum 
i Göteborg. I mars 2022 tas nästa 
kliv genom invigningen av ett helt 
nytt våningsplan, Stenagalleriet, 

och världens första publika 
visualiseringslab, Vislab. Detta 

tack vare en generös och värdefull 
donation från Stenastiftelsen. 

Välkomna till Vislab på Universeum i 
Göteborg! ”

Anders Ynnerman, professor i vetenskaplig 
visualisering och Carina Halvord, vd 

Universeum
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Under jubileumsgalan sjöng Camilla och 
Katarina den sagolikt vackra Blomsterduetten 
ur operan Lakmé av Léo Delibes. Camilla fick 
kulturstipendiet 2001 och Katarina 2016. De 
är två av våra främsta operasångerskor med 
internationella karriärer. 

Camilla Tilling, numera med sin bas i 
Schweiz, sjunger regelbundet på världens 
stora opera- och konsertscener med ledande 
orkestrar och dirigenter och räknas som 
en av vår tids finaste Mozartsångerskor. 
Katarina Karnéus har gjort flera strålande 
insatser på GöteborgsOperan, senast som 
Waltraute i Ragnarök, den avslutande delen 
av Wagners Ring. 2015 mottog hon medaljen 
Litteris et Artibus av H.M. Konungen och 
2018 utnämndes hon till hovsångerska. 
Katarina och Camilla medverkade båda i den 
legendariska uppsättningen av Rosenkavaljeren 
på GöteborgsOperan 2002, där Nina Stemme 
sjöng Marskalkinnans roll. 

Camilla Tilling och  
Katarina Karnéus
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”Det var en ära att 
få vara med på denna 
fantastiska kväll, en 

riktig höjdpunkt som sent 
skall glömmas.”
Katarina Karnéus och 

Camilla Tilling
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”Ett instrument är ett verktyg för 
att uttrycka någonting som ligger 
där uppe och gror och hittar du 
rätt instrument så gör det rätt 

saker åt dig.”

Daniel Norgren, kulturstipendiat 2020

2020, då Daniel Norgren fick stipendiet, 
kunde Stenastiftelsen inte genomföra någon 
stipendieutdelning.  Därför kändes det extra 
speciellt att få uppleva denna stund vid 
jubileumskvällen 2021 då låtskrivaren, sångaren 
och musikern Daniel Norgren öppnade dörren 
till sin egen musikaliska värld, där blues, gospel, 
roots och folkmusik möts i ett ytterst personligt 
uttryck, befriat från konventionella ramar och 
genrer. Daniel Norgren trollband publiken när 
han satte sig vid flygeln i Konserthuset och 
ensam framförde sin låt The Old Saw Mill. Ett 
stycke musikalisk magi.

Daniel Norgren, född 1983, är låtskrivare, 
sångare och multiinstrumentalist som i 15 års 
tid gått sin egen musikaliska väg. Trots närmast 
obefintlig marknadsföring har hans originella 
musik nått en stor internationell publik 
som han möter på turnéer i Sverige, Europa 
och USA. Senaste spelningen på Pustervik 
i Göteborg såldes ut på några ögonblick. 
Inspirationen hämtar Daniel Norgren bland 
annat i tidig amerikansk blues, i naturen och i 

det fysiska arbetet hemma på gården utanför 
Tvärred. Där väntar han in låtarna – de 
kommer när de själva vill.  

”Nu försöker jag hålla mig borta 
från att skriva, och då är det 

lite som att de/låtarna/ kommer 
till en så där, som katter gör när 

man ignorerar dom. Med mina 
medmusikanter är det lite som 

när du ska laga mat. Är det bra 
ingredienser så blir det gott, det 
spelar ingen roll vad du gör sen. 

Och det är lite samma med oss som 
spelar, vi har en kemi som är bra 

och då blir det bra. Jag skulle gissa 
att ett bra knep är att älska de  

du leker med.”

Daniel Norgren

Daniel Norgren
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Motivering
För sin musikaliska originalitet, lokalt formade 
entreprenörskap och besjälade musikaliska uttryck, 
tilldelas Daniel Norgren stipendium för 2020 från 
Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur.

”När jag fick reda på att jag får 
ett stipendium, så tog det ett tag 
att fatta att det var så mycket 
och jag stod och tänkte på saker 
som jag skulle vilja göra och helt 

plötsligt så kan man göra det. Det 
är som att tanka upp bilen lite. 

Om man alltid kör med lite halvtom 
tank så där, så är det skönt att 

fylla på den, då kommer man långt. 
Det innebär en frihet.”

Daniel Norgren
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Alicia Vikander reste i 60 timmar tur och 
retur från Dominikanska republiken och var i 
Göteborg i cirka 40 timmar för att närvara och 
uppträda på Stenastiftelsens jubileumsgala och 
stipendieutdelning.

”Wow, jag blev inte så här rörd 
under repetitionen. Jag är så glad 

att jag kom. Tack så hemskt mycket 
Madeleine, jag är så hedrad, jag 
hade för allt i världen inte velat 
missa att vara här. Det är en så 
stor ära, det är så många andra 
fantastiska människor, som har 

fått stipendiet, och att vara en i 
raden av dem är fantastiskt. Jag 

vill rikta ett stort tack till dig 
Madeleine och till Stenastiftelsen 
för detta fina hedersomnämnande. 
Men också tack för det fantastiska 

arbete som ni nu har gjort under 
25 år för främjande av forskning, 

humaniora och kultur.”

Alicia Vikander, honorärstipendiat, vid 
jubileumsgalan 3 december 2021

Alicia Vikander
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Vid jubileumsgalan berättade Alicia om 
sin uppväxt, professionella karriär och om 
hemstadens betydelse, då och nu.

"Det är verkligen den mångfald och den tillgång till 
kultur, som jag har fått här i Göteborg, 
som har präglat mig, mitt professionella jag, min 
karriär. 

Att få stå just här i min hemstad, i det här vackra 
konserthuset, där jag spenderat många formativa 
ungdomsår. Jag fick sitta här i orkestern och 
avslutade väl min ganska okända musikkarriär när 
jag var 13 år gammal. Jag hade under sju år spelat 
fiol på musikskolan. Jag har många gånger suttit 
där ni sitter idag och fått lyssna på de fantastiska 
symfonikerna och jag har stått här och gjort min allra 
första långfilm: Till det som är vackert.  

Om det är någonting som är vackert, så är det att 
det finns en sådan tillgång till kultur, i Sverige och i 
Göteborg, till utbildning, också utbildning i konst.

Jag försökte ju febrilt komma in på scenskolan några 
gånger, jag kom ju inte in, så för mig är det tack vare 
mina år på Svenska Balettskolan här i Göteborg, 
mina musikskoleår, mina klasser, besöken på teatrar, 
på operan. Ja, jag ska säga tack till mamma också. Du 
tog med mig, trots femtonårsgränsen på Göteborgs 
Filmfestival och fick i väldigt tidig ålder drömma 
mig bort och bli invigd i filmens värld. Allt det här 
tillsammans är min utbildning och vad som ligger till 
grund för mig i mitt yrke. Och jag så enormt tacksam 
för det.
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Och nu har jag under en viss tid känt att det är dags 
för mig att ge tillbaka. Jag längtar själv efter att få se 
en ny generation av konstnärer, artister, filmmakare 
och musiker. Så när jag fick ett samtal från dig 
Madeleine och från stiftelsen för ett år sedan, kunde 
jag inte förstå att ni faktiskt hade tänkt rätt, på mig. 
Så insåg jag att det föll på plats, att det är självklart 
här jag ska göra något och det är nu.

Jag har ju stått här på scen och spelat fiol, jag har 
spelat in film, men någonting som jag faktiskt inte 
har gjort här, det är att dansa. Så nu när jag ändå 
är hedersstipendiat ikväll så kanske jag kan få ta 
tillfället i akt och förverkliga ännu en dröm. 

Jag har ju alltid drömt om att få dansa lindyhop, 
men aldrig fått chansen. När jag gick i fyran på 
Svenska Balettskolan så gick det en elev i nian som 
hette Sebastian Michanek, och han var en praktelev, 
jag såg upp till honom sjukt mycket och ingen var väl 
direkt förvånad när han försvann till Det Kongelige i 
Köpenhamn och blev premiärdansör.

Han kom sedan tillbaka till Göteborg, hem hit och 
blev Svenska Balettskolans yngste konstnärliga ledare. 
Och någonting som fjärdeklassaren Alicia aldrig 
någonsin hade trott skulle ske, det skulle ju vara att 
jag skulle få dansa med Sebastian. Men det här är 
ju en drömmarnas kväll, så låt mig få introducera 
Sebastian Michanek och en helt ny generation av 
dansare från Svenska Balettskolan. De är galet 
talangfulla och jag ska göra mitt allra bästa för att 
försöka hålla deras tempo."

Alicia Vikander, honorärstipendiat, vid 
jubileumsgalan 3 december 2021

Alicia Vikander föddes 1988 och växte 
upp i Göteborg, där hon från sjuårsåldern 
medverkande i flera musikaler på 
GöteborgsOperan, bland annat i Kristina från 
Duvemåla. Hon gick på Svenska Balettskolan 
i Göteborg från 1998 och sedan på gymnasiet 
vid Kungliga Svenska Balettskolan i Stockholm 
2004 – 2007 och sökte ett flertal gånger till 
teaterhögskolor i Sverige utan att bli antagen.

2015 spelade hon Gerda Wegener i filmen 
The Danish Girl. För sin roll i den filmen vann 
Vikander en Oscar och blev därmed den andra 
svenska skådespelaren efter Ingrid Bergman 
att tilldelas en Oscar för skådespeleri. 2016 
startade Vikander ett eget produktionsbolag 
för att satsa på produktioner med kvinnliga 
upphovspersoner. Den första filmen var en 
samproduktion, Lisa Langseths film Euphoria 
med premiär 2017, där Vikander spelade en av 
huvudrollerna.

Genombrottet kom 2010 med filmen Till det 
som är vackert och Vikander vann en guldbagge 
för bästa kvinnliga biroll i den filmen. Alicia 
Vikander blev internationellt uppmärksammad 
2012 genom den danska filmen A Royal Affair 
där hon spelade mot Mads Mikkelsen, vilket 
blev början på hennes internationella karriär.
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Jubileumsgalans andra akt inleddes i en helt 
mörklagd konsertsal, mystiskt och suggestivt, 
och Vocal Art Ensemble sjöng det mäktiga 
körstycket A Triumph to Exist med text av 
Edith Södergran. Stycket är komponerat av Jan 
Yngwe, som lett kören i över 40 år.

Vocal Art Ensemble hette tidigare 
Kammarkören Pro Musica och har fått flera 
utmärkelser för sina inspelningar, gjort flera 
internationella turnéer, samarbetat med en 
rad namnkunniga svenska artister och vunnit 
prestigefulla körtävlingar.

Vocal Art Ensemble har under decennier varit 
en stark röst i det svenska och internationella 
körlivet och Stenastiftelsen stödjer körens 
senaste projekt, In State of Emergency, som är 
ett exempel på körens engagemang i vår tids 
existentiella frågor. 

Donation: 115 000 kronor

Vocal Art Ensemble
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”Dear Martin and Madeleine, 
What a great evening and event! It 
was totally amazing to be part of 
that. To play with Gregory and the 

orchestra was for me a true joy.
Thank you for letting us do that!

Best Regards
Lars”

Lars Danielsson var Stenastiftelsens 
kulturstipendiat år 2017 och vid jubileumsgalan 
framförde han och pianisten Grégory Privat 

två egna kompositioner, The Fifth Grade 
samt Passacaglia, tillsammans med Göteborgs 
Symfoniker.

Lars Danielsson är en våra främsta jazzmusiker 
och turnerar regelbundet internationellt 
med sin egen kvartett, Liberetto, som gjort ett 
flertal inspelningar, där jazzens improvisation 
möter former vi känner igen från den klassiska 
musiken, ibland kryddade med folkmusikaliska 
influenser. Lars Danielsson är känd för sin 
mångsidighet och förmågan att fungera i 
olika musikaliska sammanhang och anlitas 
ofta av andra musiker och grupper, både för 
livekonserter och inspelningar. 

Lars Danielsson
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Lars var också under många år ankaret i Lars 
Janssons välkända trio och med sin egen 
kvartett med saxofonisten Dave Liebman, 
pianisten Bobo Stenson och trumslagaren 
Jon Christensen, etablerade han sig tidigt 
som en av de främsta företrädarna för den 
nordiska jazzen. Något som understryks av 
hans sinne för starka melodier. På senare år har 
komponerandet tagit större plats och han har 
bjudits in för att framföra sin musik med ett 
flertal symfoniorkestrar och storband i Europa.

Lars Danielsson spelade senare i december förra 
året in sina kompositioner tillsammans med 
Göteborgs Symfoniker. Inspelningarna planeras 
för utgivning av skivbolaget ACT under 2022.

”Dear Martin and Madeleine,
Thank you for having us!

It was a real pleasure to be part of 
this great event and to play with 
Lars and this amazing orchestra!

All the best,
Grégory”



26

David Dencik
Artist in Residence på Högskolan för scen och musik

Stenastiftelsen har ett engagemang i både 
konst, forskning och pedagogik och det 
har därför varit naturligt att bidra till 
gästprofessurer på Högskolan för scen och 
musik, HSM. En satsning som höjer den 
konstnärliga nivån och stärker skolans status. 
2018 satsade HSM på ett nytt koncept för 
att locka starka profiler till skolan: Artist in 
Residence, AiR. Programmet går ut på att 
under en treårsperiod bjuda in tongivande 
konstnärer för återkommande insatser som 
gästlärare och en av dem är den svensk-danske 
skådespelaren David Dencik.

Under jubileumsgalan berättade David Dencik 
levande om sina diskussioner som AiR med 
eleverna på HSM:

”Vi tittar på klipp och scener, 
diskuterar vad det är skådespelare 
gör när de är bra. Vad är det som 
gör att de är bra? Och omvänt när 

de är mindre lyckade, varför  
är de det?”
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Denna utforskande attityd kan ses som en 
bekräftelse på att utnämningen av David 
Dencik som hedersdoktor vid Göteborgs 
universitet var träffsäker och kommer igen på 
temat osympatiska rollfigurer, som han berättat 
om för Margita Björklund i en intervju för 
Stenastiftelsen:

”Visst har jag spelat ”osympatiska” roller, men 
det är aldrig så jag ser på rollerna. Har rollerna 
en komplexitet som attraherar mig, är materialet 
välskrivet, är tematiken intressant, då brukar jag 
tända till. Alla människor bär på osympatiska drag, 
så även jag. Det skulle faktiskt provocera mig mer 
att spela genomgående ”sympatiska” roller, eftersom 
jag inte tror på att sådana gestalter existerar. Sen är 
det ofta så, att det är just detta rollfack, som har dom 
bästa och svåraste rollerna.”

David Dencik har medverkat i flera 
uppsättningar på Dramaten, bland annat som 
Furst Mysjkin i Idioten regisserad av Mattias 
Andersson. Sitt stora genombrott fick han 
i TV-serien Lasermannen där han spelade 
John Ausonius. 2011 medverkade han i flera 
internationella storfilmer: Steven Spielbergs 
War Horse och Tomas Alfredssons Tinker, Taylor, 
Soldier, Spy. Andra starka uppmärksammade 
prestationer har Dencik gjort i filmen Gentlemen 
och The Girl With the Dragon Tattoo samt i rollen 
som Sture Bergwall i den journalistiska trillern 
Quick.

På senare tid har Dencik haft flera stora 
framgångar i rollen som Gorbatjov i serien 
Tjernobyl, med den danska Netflixserien 
Kastanjemannen och förstås som rysk 
vetenskapsman i den senaste Bondfilmen 
No Time To Die. År 2020 utsågs Dencik till 
hedersdoktor vid Göteborgs universitet.
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Under jubileumsgalan framförde Carl-
Einar Häckner sin egen låt Jag vill bli berömd 
tillsammans med Bernt Andersson på dragspel 
och Göteborgs Symfoniker. 

Carl-Einar Häckner är en närmast ofattbart 
mångsidig artist. Först och främst trollkarl, 
och magiker förstås. Men också komiker, 
manusförfattare, musiker och textförfattare.

”Gräv där du står var en bra 
devis och så började jag göra egna 

föreställningar, som var det jag 
hade drömt om. Det första var ju 
bara sex föreställningar på Café 

Plankan. Men det var ju min show. 
Det var grymt. Egen show en timme, 

de tog mig på allvar.”

Carl-Einar Häckner, Stenastiftelsens 
kulturstipendiat 2018

Carl-Einar Häckner
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Uppväxt i Gårdsten i Göteborg har han i drygt 
tre decennier fångat sin publik med en säregen 
publikkontakt i egensinniga och oförutsägbara 
föreställningar där allt kan hända. Med 
hisnande trolleri, existentiell humor och 
ögonblickets poesi har han förnyat och berikat 
den svenska varieté- och kabarétraditionen 
på egen hand. I 20 år med sommarvarieté på 
Liseberg tillsammans med Varietéorkestern har 
han blivit folkkär i hela Göteborg.

”Jag blir väldigt glad när man får 
uppskattning, att folk har sett 

det jag gör. Att få ett erkännande 
är ju fantastiskt fint. Och att få 
ett stipendium är en uppmuntran, 
då var det inte helt förgäves. Jag 
menar, jag är stolt ändå, men jag 

blir väldigt glad.”

Carl-Einar Häckner
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”Normally if I get a prize and if 
there is money associated with the 
prize, I donate it somewhere else, I 
give it away. This is the first time 
I have a prize I am actually going 
to keep, because they insist that I 
keep it. What Stena is saying is, we 
are asking you to accept to invest 
in yourself, now. And that’s, wow, 
for me, it is a breathtaking thing 
because, there are things that I 
really want to be working on and 

this scholarship forces me, in the 
most generous and kind way to work 

on those things.”

Barbara Hannigan, sopran och dirigent, 
kulturstipendiat 2021 

Barbara Hannigan är unik. Hon är musiker, 
först och främst sångerska, men sedan drygt 
tio år tillbaka även dirigent och dessutom 
pedagog och mentor. Uppväxt i Kanada, bosatt 
i Frankrike med en stark relation till Göteborgs 
Symfoniker, där hon för närvarande har titeln 
Förste gästdirigent.

Barbara Hannigan
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Barbara Hannigan lägger stort fokus på att 
framföra vår egen tids musik och har blivit 
något av en specialist på modernister och 
1900-talstonsättare. Flera verk har skrivits 
direkt för hennes gnistrande och glasklart 
lysande sopranstämma och när hon 2011 
både sjöng och dirigerade konsertversionen 
av ungraren György Ligetis opera Le Grand 
Macabre, så blev det ett avstamp för karriären 
som sjungande dirigent eller dirigerande 
sopran.

"I like to say that music is actually my mother tongue, 
because when I was a little girl, my mother has tapes 
of me and my brother and sister singing, before we 
had words. So, singing is my primal language, and I 
did that for a long time, and just before I turned 40, 

just over 10 years ago, I started conducting. It was not 
an expansion, but an inner development, and one I 
needed to make, and I think I have been extremely 
fortunate to have partnerships with orchestras like the 
Gothenburg Symphony, who have really nurtured me 
in that development, from almost the beginning."

Barbara Hannigan, vid jubileumsgalan  
3 december 2021

Sedan ett par år tillbaka driver hon även två 
större projekt inriktade på att stödja unga 
professionella musiker och artister i början av 
sin karriär: Equilibrium och Momentum. 



32

Barbara Hannigan har belönats med flera priser 
och utmärkelser, bland annat Léonie Sonnings 
musikpris 2021 och Rolf Shockpriset i musik 
2018.

”I am extremely grateful to the 
Stena Foundation, for all that they 
are doing, for artists, for culture… 

I just like to thank you from my 
heart for this opportunity and for 
all the opportunities you are giving. 

Thank you so much.”

Barbara Hannigan, vid jubileumsgalan 
3 december 2021

"After the first time that I came here they asked me if 
I would be kind of Artist in Residence for a season, so 
I did that, and we made a special season. And then a 
couple of years after that I  was invited for the position 
of the Principal Guest /Conductor/ and, yeah, I 
was thrilled, because it made a lot of sense to me, 
intellectually, emotionally, that this would be a place 
I would have an ongoing relationship with, because 
we have things that we can mutually develop in one 
another.

And as far as the conducting and the singing at the 
same time goes, I don’t do that with every piece. 
Sometimes I just sing, sometimes I just conduct but 
sometimes there are pieces that lend themselves in a 
dramaturgical way and in a musical way, to be sung 
and conducted at the same time. 
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I don’t stay in hotels, it is very rare that I stay in 
a hotel, I stay in apartments, and I bring an extra 
cooking suitcase. I travel with certain foods, so I bring 
my tea and my honey and my salt. 

I was very touched, that the scholarship should be for 
professional development.

The Stena award will allow me to train both myself 
and my team, to set up a management structure that 
will keep my foundations healthy, so that we can help 
as many young artists as possible.

And I if there is anything left over the other thing 
that I wanted to invest the money in, would be a few 
lessons for myself. 

Because I started conducting without having an 
incredible amount of training. And in one way 
that freed me very much, but there are a few places 
where I feel inadequate or nervous and one of those 
places is when I do a concerto with a non-breathing 
instrument, like violin or piano. That makes me super 
nervous, so I decided to train myself in that area, so 
I don’t have that nervousness and can really be free 
to work on that material as well, which I have been 
avoiding a little bit.

And I would say the factor that makes this possible, 
is the story and also the fact that the breath leads the 
gesture."

Barbara Hannigan, vid jubileumsgalan  
3 december 2021
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M A DELEI N E OLSSON ER IKSSON, 

ST Y R ELSEOR DFÖR A N DE STENASTI F TELSEN

A LICI A V IK A N DER , HONOR Ä RSTIPEN DI AT 2021

BA R BA R A H A N N I NGA N, KU LT U RSTIPEN DI AT 2021

EM A N UEL RÖHSS, KU LT U RSTIPEN DI AT 2021

Kulturstipendiaterna 2021
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Den kanadensiska sopranen och dirigenten 
Barbara Hannigan (f 1971) är en av de starkast 
lysande stjärnorna på den internationella 
musikscenen. Under större delen av sin karriär 
har hon fokuserat på 1900-talets kompositörer 
och samtida klassisk musik. 

Barbara Hannigan har samarbetat med 
otaliga dirigenter, orkestrar, operahus och 
kompositörer som ofta har skrivit musik direkt 
för henne. 

Barbara Hannigans första föreställning i 
Göteborg ägde rum 2013. Sedan dess har hon 
återvänt regelbundet till Göteborgs Konserthus 
med framgångsrika och nyskapande program. 
Sedan 2019 är hon också Förste gästdirigent 
hos Göteborgs Symfoniker.

Stipendiemotivering
Den kanadensiska sopranen och dirigenten 
Barbara Hannigans sällsamma kombination av 
virtuoseri, sceniska utstrålning och musikaliskt 
mod har attraherat nya lyssnare till den klassiska 
och samtida musiken. För en ny generation sångare 
och musiker är hon inte bara en förebild, utan 
också en aktiv och generös medskapare genom 
sina två mentorsprojekt Equilibrium Young 
Artists och Momentum: Our Future, Now.

Hannigans repertoar är imponerande och hon har 
uruppfört över 80 nya verk, många skrivna direkt 
för henne. I Göteborg har hon satt starka avtryck 
med bland annat uppföranden av Stravinskys 
opera Rucklarens väg och Gershwins Girl Crazy 
Suite, där hon samtidigt dirigerar och sjunger. 
Sedan 2019 är hon Förste gästdirigent hos Göteborgs 
Symfoniker.

För nyskapande tolkningar, kompromisslöst 
engagemang och ett konstnärskap i ständig 
utveckling, tilldelas Barbara Hannigan stipendium 
för 2021 från Sten A Olssons Stiftelse för Forskning 
och Kultur.

Barbara Hannigan

FOTO: PETER CLA ESSON
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Emanuel Röhss (f 1985) är utbildad på 
Akademin Valand i Göteborg, National 
College of Art & Design i Dublin och har en 
masterexamen i fri konst från Royal College of 
Arts i London.

Emanuel Röhss är verksam som konstnär i Los 
Angeles där han arbetar med installation, film, 
skulptur och måleri.

Han arbetar ofta platsspecifikt med gestaltning 
i förhållande till rumsliga förutsättningar och 
sammanhang och väljer material och medium 
beroende på projekt.

Emanuel Röhss har ställt ut på institutioner i 
Los Angeles, Sydney, Frankfurt och Rom och 
visades senast i Sverige på Thielska Galleriet 
och Sven-Harrys konstmuseum.

Stipendiemotivering
Emanuel Röhss utforskar rummets förmåga att skapa 
fiktion genom att förena arkitektur, ornament och 
visuell kultur. Den skapande processen pågår i mötet 
mellan skulptur, installation och rörliga bilder, 
men material och medium tillåts skifta beroende på 
platsens specifika förutsättningar. Dekorativa element 
lösgörs från byggnader eller filmiska sekvenser, 
återföds som scenografi och byggs om till nya världar. 
Med tvetydiga installationer förändras betraktarens 
upplevelse av omgivningen och ett gränsland 
upprättas, med plats för kulturens minnen och 
undermedvetna lager.

För ett konstnärskap som transformerar rummet, 
tänjer perceptionens gränser och expanderar det 
konstnärliga uttrycket, tilldelas Emanuel Röhss 
stipendium för 2021 från Sten A Olssons Stiftelse för 
Forskning och Kultur.

Emanuel Röhss

FOTO: PETER CLA ESSON
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Alicia Vikander (f 1988) skådespelerska och 
producent uppvuxen i Göteborg där hon tidigt 
stod på scen, bland annat på GöteborgsOperan.

Hon slog igenom 2010 med Guldbagge-
belönade huvudrollen i filmen Till det som är 
vackert och har därefter byggt en internationell 
karriär. Alicia Vikander har medverkat i över 
25 långfilmer och fått en mängd utmärkelser, 
däribland en Oscar 2016 för bästa kvinnliga 
biroll i filmen The Danish Girl.

Alicia Vikander driver sedan 2016 ett eget 
produktionsbolag. Hennes stora intresse för 
filmskapandets olika delar har lett till ett 
engagemang i projekt och processer som rör 
filmkonstens alla aspekter och möjligheter, inte 
minst för en ung generation.

Stipendiemotivering
Alicia Vikanders unika förmåga att skapa liv 
och djup i de karaktärer hon porträtterar har 
förflyttat henne från uppväxtens Göteborg till den 
internationella filmvärldens absoluta toppskikt.

Med sitt direkta och avväpnande tilltal har 
hon gestaltat allt från kunglig längtan, pinat 
konstnärskap och actionhjältinnor till frihetssökande 
artificiell intelligens.

Med prisbelönade roller i filmer som Till det som är 
vackert, A Royal Affair och The Danish Girl har 
hon nått ut till en bred publik och etablerat sig på den 
globala filmscenen, där hon nu placerar sig som en av 
filmhistoriens stora svenska skådespelare.

För sin konstnärliga närvaro och starka lyskraft, 
sina intensiva och nyansrika rolltolkningar, tilldelas 
Alicia Vikander honorärstipendium för 2021 från 
Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur.

Alicia Vikander

FOTO: PETER CLA ESSON
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Några av Stenastiftelsens 
donationer 2021

Alicia Vikander Filmlab  
Arabiska Teatern – Hjältinnor 

Artscape
Belly of the Beast – Emanuel Röhss

Berättarministeriet 
Bris 

Brännpunkt Europa. Nysakligheter 1919 – 1939  
Dansens Dag – Humanography 

Forskning om barn och ungdomars livsvillkor – Göteborgs universitet 
Förebildarna

Göteborg Baroque 
KIM – Keep in mind 

Kärlek skonar ingen – Musikal på GöteborgsOperan
Lov- och simskola i Hammarkullsskolan 

Mot en annan värld – 25 år av svensk samtidskonst  
Nobel Week Dialogue 

Ryggmärgsskadecentrum i Göteborg 
SII-Lab -  Stena Industry Innovation Laboratory

Styrsö Kammarmusikdagar
Vetenskapsfestivalen 
Vislab - Universeum
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Muralmålning av Max Sansing 
på Sjumilahallen, Biskopsgården i Göteborg
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Alicia Vikander Filmlab
 ”Vi på Göteborg Filmfestival blev 

så klart otroligt hedrade och ärade 
när Stenastiftelsen hörde av sig 
till oss i våras och att Alicia vill 

använda det här stipendiet för att 
starta ett initiativ som utgår från 
unga göteborgares förutsättningar 

och möjligheter att skapa film. 
Och att hon ville göra det med 

oss på Göteborg Filmfestival. Och 
vem är bättre att inspirera unga 
göteborgare genom att själv ha 

visat att det inte finns någon gräns 
för hur långt man kan nå än Alicia”

- Mirja Wester, vd Göteborg Film Festival

Vid Stenastiftelsens jubileumsgala den 3 
december 2021 presenterades projektet Alicia 
Vikander Film Lab. I ett samarbete mellan 
Alicia Vikander och Göteborg Film Festival får 
högstadieelever på utvalda skolor i Göteborg 
lära sig filmmediet och skapa egna filmer. 
Projektet löper under tre år med start i januari 
2022 och där tre till fyra olika skolor deltar 
varje år. Målet är också att ge unga möjlighet 
att uttrycka sig genom rörlig bild, att öka 
källkritiskt tänkande och skapa förståelse för 
hur rörlig bild kan påverka.

Eleverna får tillsammans med filmpedagoger 
från Göteborg Film Festival, studera, diskutera 
och göra film under lektionstid varje vecka 
från februari till oktober. Alicia Vikander har 
donerat sitt honorärstipendium och bidragit 
med egen finansiering till projektet och hoppas 
kunna medverka aktivt i utvalda workshops. 
Varje år kommer elevernas färdiga filmer att 
visas på en särskild gala under Göteborg Film 
Festival.

”Jag känner mig enormt tacksam och hedrad över 
att få ta emot Stenastiftelsens stipendium. Så det här 
stipendiet blir en del av donationen, som gör att vi 
kan driva ett första år av den här skolan. Men sedan 
ska jag återigen ge ett enormt tack till Stenastiftelsen 
som nu har varit så extremt givmilda och går in och 
gör det här till ett treårigt projekt så att vi kan nå ut 
till ännu fler skolor. Att få chansen att tillsammans 
med Göteborg Film Festival starta detta filmlabb för 
att inspirera unga människor samt skapa möjligheter 
för dem att utforska filmens värld är något jag är 
oerhört exalterad över.” 

Alicia Vikander, honorärstipendiat 2021

Donation: 1 500 000 kronor

FOTO: 

PETER CLA ESSON

M AGN US GOTA N DER

PETER CLA ESSON
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Leen Hashisho

”Vi är jätteglada att få möjligheten 
att spela i Göteborg och Västra 

Götaland. Vi har aldrig spelat så 
mycket här som nu. Och det hade 

vi inte klarat utan hjälp från 
Stenastiftelsen.”

Helen Al-Janabi, regissör Hjältinnor 

Med pjäsen Hjältinnor vill Arabiska Teatern 
inspirera barn att kämpa för sin frihet att 
göra vad de vill, att drömma och leva stort. 
Föreställningen handlar om kvinnor som 
förändrat världen, gjort modiga saker och 
kämpat mot fördomar och traditioner. Arabiska 
Teatern är Sveriges enda arabisktalande 
teatergrupp. Den är en nationell resurs 

baserad i Stockholm och vänder sig främst till 
arabisktalande barn mellan sex och tio år. 

Hjältinnor hade premiär den 11 november 2021 
på Blå Stället i Angered och har sedan spelats 
på flera platser runt om i Västra Götaland.

”Vi driver flera projekt med fokus på barn och unga, 
relaterade till såväl forskning som kultur men även 
projekt med ett starkt samhällsengagemang. Vi hoppas 
att Arabiska Teaterns föreställning Hjältinnor får 
betydelse för arabisktalande flickor och pojkar och 
påverkar deras utvecklingsmöjligheter positivt.”

Madeleine Olsson Eriksson, styrelseordförande 
Stenastiftelsen
 
Donation: 250 000 kr

FOTO: SÖR EN V I LKS

Arabiska Teatern - Hjältinnor
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”Biskopsgården är ett område där få evenemang 
inom ramen för 400-årsfirandet äger rum. Ett större 
och uppseendeväckande konstverk i Biskopsgården 
kan både locka göteborgare att besöka stadsdelen och 
bidra till stolthet i området. Vi är väldigt glada för 
Stenastiftelsens stöd som gör detta möjligt.”

Tor Hedendahl, en av grundarna av Artscape

Sedan september 2021 kan alla som passerar 
Sjumilahallen och Friskväderstorget i 
stadsdelen Biskopsgården i Göteborg se och 
reflektera över en storslagen muralmålning. 
Målningen är uppförd av konstnären Max 
Sansing från Chicago, USA. 

Artscape vill förändra och försköna stadsbilden 
och har sedan tidigare skapat flera offentliga 
konstverk i Göteborg. Muralmålningen 

på Sjumilahallen är ett av åtta verk som 
organisationen har uppfört i Göteborg under 
2021 som en del av stadens 400-årsjubileum. 

”Artscapes konst är gratis och 
tillgänglig för alla och genom 
konsten vill de inkludera och 

inspirera. Vår förhoppning är att 
den här satsningen kan bidra 

till stolthet och skapande av en 
positiv identitet för stadsdelen 

Biskopsgården.”

Madeleine Olsson Eriksson, 
styrelseordförande Stenastiftelsen  

Donation: 200 000 kronor

Artscape
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Belly of the Beast

Monumental arkitektur, seismiska vågor, 
monster och byggstenar från fiktiva världar 
är några exempel på vad som ingick i den 
storskaliga installationen på Göteborgs 
Konstmuseum med verk av Emanuel Röhss, 
mottagare av Stenastiftelsens kulturstipendium 
2021 inom bild och form. 

Separatutställningen med namnet Belly 
of the Beast inkluderade både rörlig bild, 
skulpturer, ljud, ljus och scenografi – en fysisk 
totalupplevelse.

Belly of the Beast uppmärksammades snabbt och 
positivt i pressen och utställningen har haft 
över 11 000 besökare. Utställningen stängde 
den 20 mars 2022.

Emanuel Röhss arbetar ofta platsspecifikt, 
inspireras av arkitektur och växlar mellan 
måleri, skulptur och film. I Belly of the Beast 
finns referenser till både Frank Lloyd Wrights 
mytomspunna byggnader i arkitekturstilen 
Mayan Revival i Los Angeles liksom från 
arkitekturen från Jubileumsutställningen i 
Göteborg 1923. Installationen inkluderade 
också Emanuel Röhss första verk inom rörlig 
bild, filmen Monster Dialectics. 

Emanuel Röhss är född 1985 i Göteborg och 
sedan 2014 baserad i Los Angeles. 

Emanuel Röhss
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Berättarministeriet
”Vi stöttar lärare i de 

socioekonomiskt mest utsatta 
skolorna så att fler barn kan 

lämna grundskolan med behörighet.”

Dilsa Demirbag-Sten, Berättarministeriets 
generalsekreterare

Berättarministeriet verkar sedan 2011 för att 
göra barn och unga trygga i det skrivna ordet 
och därmed ha förutsättningar att delta aktivt 
i samhällslivet. Genom att stötta lärare och 
elever i områden med högt socioekonomiskt 
index vill man minska segregationens negativa 
konsekvenser för barns skolgång. Skolor 
erbjuds kostnadsfria skolprogram, förankrade i 

läroplanen och utvecklade i dialog med lärarna, 
som på ett lustfyllt och kreativt sätt inspirerar 
barn och unga och stärker tron på den egna 
förmågan. Vuxna volontärer spelar en viktig 
roll i verksamheten.

Donation: 5 miljoner kronor

Stenastiftelsen har varit en av 
Berättarministeriets huvudpartners. 
Organisationen har tre utbildningscenter, varav 
ett i Gamlestaden i Göteborg och det har sedan 
det öppnades 2017 tagit emot över 3 000 barn 
och varit ett stöd för 325 lärare på skolor i östra 
Göteborg och Angered.  

FOTO: K A R L GA BOR
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Bris
Sedan starten 1971 har Bris arbetat för att 
stötta barn i utsatta situationer och för att 
skapa ett samhälle där varje barn känner till 
sina rättigheter och där barns rättigheter 
tillgodoses. Anslaget från Stenastiftelsen har 
använts för att bygga upp en fysisk mötesplats 
för barnrättsfrågor i Göteborg och för att 
förstärka möjligheten till stödsamtal med 
kvalificerade personer dygnet runt.

”Bris arbete är ovärderligt 
och viktigt, inte minst nu efter 
den långa tiden med pandemin 
som ytterligare har förvärrat 
situationen för många av de 
mest utsatta barnen. Vi är 

glada att kunna bidra till både 
ökad kunskapsspridning, som 
är långsiktigt, och till större 
bemanning av stödlinjen som  

hjälper i nutid”. 

Madeleine Olsson Eriksson, 
styrelseordförande i Stenastiftelsen

Donation: 3 miljoner kronor (2020)

FOTO: N ISSE H V I DFELDT
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”Det är jättebra för det är alltid 
någon som lyssnar på mig och 
förstår eller verkligen försöker 

förstå mig och hur jag känner. Det 
finns ingen jag kan prata med på 
det sättet. Det är skönt att vara 
anonym också för då vet man att 

det man säger inte behöver få 
jobbiga konsekvenser och man vet 

att man kan vara ärlig.” 

”Bris stöd till barn med problem ger 
tydlig hjälp, har högre tillgänglighet 

än alla andra former av stöd och 
erbjuder stöd till en relativt låg 

kostnad.” 

Från rapporten: Bris Distansstöd till Barn 
av Sven Bremberg 210616
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Brännpunkt Europa. 
Nysakligheter 1919 - 1939
”Med den här utställningen får publiken 
upptäcka mellankrigstidens konstvärld - den epok 
då Göteborgs konstmuseum uppfördes. Den nya 
sakligheten är en konstriktning som idag känns 
högaktuell. Konstnärernas skarpa iakttagelser av 
det framväxande moderna livet under 1920- och 
1930-talen rymmer bilder av hur det är att leva mitt i 
en föränderlig tid. Utställningen innehåller över 100 
verk, det finns en praktfull katalog och det kommer 
att finnas visningar och programverksamhet att ta del 
av digitalt. Detta enastående projekt hade inte varit 
möjligt att genomföra utan generöst stöd från Sten A 
Olssons stiftelse för Forskning och Kultur.”

Patrik Steorn, chef Göteborgs konstmuseum

Under 1920-talet utvecklades i Europa ett 
måleri med ett realistiskt bildspråk, en stil 
som kom att kallas nysaklighet. Brännpunkt 
Europa var den första stora internationella 
utställningen i Sverige över mellankrigstidens 
måleri och dess skildringar av tidens 
stämningar av framtidstro, dekadens och 
hotande fara.

Utställningen Brännpunkt Europa. Nysakligheter 
1919 - 1939 som visades på Göteborgs 
konstmuseum 12 juni – 19 september 2021 
var ett projekt av större dimensioner än vad 
museet vanligtvis arbetar med. Förutom en 
stor utställning med 82 inlånade verk från 35 
institutioner och privatpersoner i nio länder 
och en ovanligt omfångsrik katalog innefattade 
projektet flera nya arbetssätt inklusive 
filmproduktion, specialdesignad scenografi och 
en pedagogisk studio.

Utställningen

CA R EL W I LLI N K , ZEPPELI NA R EN, 1933, 

MUSEUM MOR E , GORSSEL, FOTO: PETER COX, 

© CA R EL W I LLI N K / BI LDU PPHOVSR ÄT T 2021.
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Utställningen och den påkostade och 
omfångsrika katalogen hade inte kunnat 
göras utan Göteborgs konstmuseums 
forskningsavdelning och dess internationella 
nätverk. Forskningsavdelningen etablerades 
2008 med treårigt finansiellt stöd från 
Stenastiftelsen. 

”Forskningssatsningen vid Göteborgs konstmuseum 
är en unik pionjärgärning för forskning 
vid kommunala muséer och har väckt stor 
uppmärksamhet. Forskningen tar sig olika former 
och uttryck och har ett fortsatt betydelsefullt liv vid 
Göteborgs konstmuseum, tack vare Stenastiftelsens 
donation för drygt ett decennium sedan.”

Kristoffer Arvidsson, forskningsledare och 
medverkande curator för Brännpunkt Europa

Utställningen finansierades av Stenastiftelsen 
och var ett led i stiftelsens satsning inför 
Göteborgs 400-årsjubileum och firandet av 
det egna 25-årsjubileet. Brännpunkt Europa 
var en publikmässig framgång med nästan 
20 000 besökare trots pågående pandemi. 
Utställningen fick stor uppmärksamhet i media 
och mycket positiva omdömen.

Donation: 5,5 miljoner kronor

LIS H A PPE-R ICHTER , ROTR AU T, 

V I D F Y R A Å RS Å LDER , 1920, 

BER LI N ISCH E GA LER I E , © 

NACH LASS LIS H A PPE-R ICHTER.

A RV I D FOUGSTEDT, BOX A R E , 

1920, NOR R KÖPI NGS 

KONSTMUSEUM, 

FOTO: NOR R KÖPI NGS 

KONSTMUSEUM.

RU DOLF DISCHI NGER , 

T VÄT TSTÄ LL, 1929, 

MUSEUM FÜ R N EUE KU NST, 

FR EI BU RG, FOTO: A X EL 

K I LLI A N.
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Dansens Dag – Humanography  
”Det är otroligt glädjande 

och känns extra viktigt att 
projektet kan genomföras i år 

och vi är mycket tacksamma för 
Stenastiftelsens bidrag. Att få 
möjlighet att samla de lokala 

dansutövarna i ett gemensamt verk 
och ta dansen ut i det offentliga 
rummet är av stor betydelse och 

värdefullt på flera plan.” 

Jonny Berg och Sebastián Ruiz Bartilson, 
initiativtagare och ansvariga för 

Humanography

I projektet Humanography samlade den ideella 
föreningen Dance Remaining professionella 
dansare och studenter från Balettakademin i ett 
dansverk som syntes på Göteborgs gator under 
Dansens Dag den 29 april 2021. Projektet 
bjöd in stadens invånare till att uppleva dans 
på gatorna och inspireras till kreativitet och 
gemenskap med syftet att synliggöra den fria 
danskonsten.

”Vi hoppas att projektet bidrar till att fler upptäcker 
dans och dess olika uttryck som konstform. Det 
är ju positivt att verket genomförs offentligt ute i 
stadsmiljön. Vi ser ett värde i att kunna stödja ett 
projekt som faktiskt kan genomföras under de svåra 
förhållanden som nu råder och som omöjliggör 
nästan all scenkonst på våra scenkonstinstitutioner 
och teatrar.” 

Madeleine Olsson Eriksson, styrelseordförande 
Stenastiftelsen

Donation: 150 000 kronorFOTO: DAV I D LLA NOS SA AV EDR A
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”Vårt samhälle har länge strävat 
efter att individens livsbana, 

så långt det är möjligt, inte ska 
bestämmas av i vilket sammanhang 

en person föds. Men de senaste 
decenniernas strukturomvandling 

och urbanisering har skapat stora 
skillnader i individers utvecklings-
möjligheter. Forskningsprojekten 

med inriktning mot barn och 
ungdomar är ett av stiftelsens 
fokusområden som vi prioriterar 
högt. Vi hoppas forskningen kan 
leda till resultat som gör skillnad 

för många.”

Madeleine Olsson Eriksson, 
styrelseordförande Stenastiftelsen

Segregationen i samhället påverkar barns 
skolgång och förutsättningar i allt högre grad. 
Stenastiftelsen stöttar ett flertal projekt som 
syftar till att stärka barn och ungas utveckling. 
Ett av de största är donationen till tre 
forskningsprojekt vid Göteborgs universitet 
som startade 2020 och löper under tre  
till fem år. 

De tre forskningsprojekten leds vart 
och ett av tre professorer: Ann Frisén, 
Jan-Eric Gustafsson och Ove Sernhede. 
Forskningsprojekten bedrivs inom olika 
ämnesdiscipliner men har utbildning och 
skolgång som gemensam faktor. 

”Vi vill ge stöd till forskning som har potential 
att skapa positiva förändringar för individer och 
samhälle på både kort och lång sikt. Kännetecknande 
är att vi vill se nya och angelägna frågeställningar, 
metodologisk bredd och en hög förväntad förnyelse 
inom forskningsområdet.” 

Kristina Malmgren, ledamot i Stenastiftelsens 
donationsråd

Stenastiftelsen vill se innovativ forskning 
och ny kunskap som kan tillämpas i både för- 
och grundskolor och bidra till att motverka 
sociala förutsättningars inverkan på individers 
utvecklings- och livsmöjligheter. 

Donation: 42 miljoner kronor

Göteborgs universitet
Forskning om barn och ungdomars livsvillkor

FOTO: PETER CLA ESSON
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Jan-Eric Gustafsson

Ove SernhedeAnn Frisén
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Förebildarna
”Vi vill öka ungas delaktighet. Det gör vi genom 
att de får påverka samhället med olika projekt 
som utgår från de globala målen. Stenastiftelsens 
stöd har möjliggjort förverkligande, testning och 
etablering av våra program och att vi har kunnat 
bygga upp relationer med flera gymnasieskolor som 
återkommande genomför dem.” 

Julia Hult, verksamhetsledare Förebildarna

Under åren 2016 – 2021 har Stenastiftelsen 
stöttat etableringen och utvecklingen av 
Förebildarna – en organisation som genom 
olika program och kampanjer skapar 
förutsättningar för unga att påverka både 
sin egen och samhällets utveckling i en 
positiv riktning. Programmen stärker ungas 
delaktighet i den lokala samhällsutvecklingen 
genom entreprenöriella metoder och med fokus 
på att skapa värde för någon annan än sig själv. 
Deltagarna genomför egna initiativ och övar på 
att driva projekt. Över 2 200 ungdomar i åldern 
16 - 25 år har gått något av Förebildarnas 
program 2016 – 2021.

”Vi har de senaste fem åren stöttat 
Förebildarnas verksamhet och med 
glädje följt utvecklingen av deras 
utbildningsprogram. Att se andra 
ungdomar lyckas med sina projekt 

och initiativ gör att fler unga inser 
att de själva har möjlighet att 

driva sina liv i den riktning de vill. 
Vi önskar dem fortsatt framgång i 

deras viktiga verksamhet.” 

Madeleine Olsson Eriksson, 
styrelseordförande Stenastiftelsen

 
Donation: 11 miljoner kronor

FOTO: FÖR EBI LDA R NA
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Göteborg Baroque
”Göteborg Baroques claviorganum 

är ett enastående instrument, 
byggt med de finaste historiska 

hantverksmetoder. Sedan 
invigningen 2019 har instrumentet 

inspirerat till nya musikaliska 
tolkningar, och gett ensemblen 
en förfinad klang och ett nytt 

konstnärligt uttryck.” 

Magnus Kjellson, konstnärlig ledare, 
Göteborg Baroque

Med donationen från Stenastiftelsen har 
Göteborg Baroque kunnat återskapa ett 
världsunikt claviorganum – ett instrument med 
anor från 1700-talet som är en kombination av 
cembalo och orgel och ger en helt unik klang. 
Det invigdes 2019 och under projekttiden har 
Göteborg Baroque genomfört en rad konserter 

med det unika instrumentet och har nu 
förutsättningar för ensemble-musicerande som 
inte finns någon annanstans.

Göteborg Baroque är en av de främsta vokal- 
och instrumentalensemblerna i norra Europa. 
Gruppen består av 27 instrumentalister 
och sångare och fokuserar på svensk, tysk 
och italiensk barockmusik från 1600- och 
1700-talet.

Donationen har också finansierat konsertfilmen 
Voices from a spinning pan, med musik från 
1600-talet, som hade premiär i mars 2021. 
Claviorganumet har en central roll i filmen.

Donation: 3 480 000 kronor
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”Stenastiftelsens stöd är helt 
avgörande för att vi ska kunna 
genomföra våra arrangemang. 

Under pandemin har de pengarna 
också gjort det möjligt att hålla i 

gång föreningen och musikgrupperna 
på andra sätt än genom live-
spelningar och det har varit  

väldigt viktigt.” 

Lars Nyrén, ansvarig för föreningens 
verksamhet

Föreningen KIM skapar lättillgängliga 
musikupplevelser för personer med 
funktionsvariationer. Musiken är blandad, allt 
från ballader till rock. Arrangemangen är oftast 
gratis vilket gör det värt att vara med även för 
de som bara orkar delta en kort stund. 

Stenastiftelsen har stöttat föreningen i 
många år – ett stöd som blivit allt viktigare 
i takt med att de offentliga medlem till 
handikappomsorgen har minskat. Stiftelsens 
stöd har också gjort det möjligt att bilda 
fyra musikgrupper med personer med 
funktionsvariationer.

”Vi är glada att kunna stötta 
föreningen KIM som gör musik 

tillgänglig för många som annars 
kanske inte skulle ha möjlighet att 

uppleva den.”

Madeleine Olsson Eriksson, 
styrelseordförande Stenastiftelsen

Donation: 40 000 kronor

KIM - Keep in mind
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”Det känns som att vi har landat 
efter en lång, lång resa – så många 
års förberedelser och nu äntligen 
världspremiär. Premiärkvällen var 
magisk: som att en hel stad var 

med oss, att Göteborg kokade och 
pulserade i takt med Håkans musik. 

Att ”Kärlek skonar ingen” fått 
genomgående lysande recensioner 

förvånar mig inte, det här är 
en föreställning som är både 

storslagen och djupt berörande. 
Donationen från Stenastiftelsen 

har varit oerhört betydelsefull för 
denna unika satsning. Den möjliggör 

att vi kan erbjuda vår publik en 
nyskriven musikal av absolut högsta 

kvalitet – och att vi når ut till 
många fler än de som är våra mest 

trogna besökare.”

Christina Björklund, vd GöteborgsOperan

Kärlek skonar ingen
Musikal på GöteborgsOperan
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Den 9 oktober 2021 var det världspremiär 
på GöteborgsOperan för Kärlek skonar ingen, 
en nyskriven musikal baserad på Håkan 
Hellströms låtskatt. Uppsättningen är stor med 
sångare, skådespelare, akrobater, operans kör, 
ett rockband på scenen och operans orkester i 
sitt dike.

Kärlek skonar ingen ingår i firandet av både 
Göteborgs 400-årsjubileum och Stenastiftelsens 
25-årsjubileum och spelas på GöteborgsOperan 
till den 8 maj 2022.

Enligt Henning Ruhe, konstnärlig ledare för 
GöteborgsOperan får publiken ”ett sceniskt 
fyrverkeri, en musikalisk berg- och dalbana med extra 
allt”.  

Donation: 9 miljoner kronor

”Håkan Hellström är en stor 
musikprofil och vi gläds åt 
att kunna bidra till att en 

nyskriven och lokalt förankrad 
musikal förgyller både stadens 

400-årsjubileum och vår stiftelses 
25-årsjubileum. En annan aspekt 
vi värderar är att Kärlek skonar 

ingen delvis lockar en ny publik till 
GöteborgsOperan.”

Madeleine Olsson Eriksson, 
styrelseordförande Stenastiftelsen 

FOTO: LEN NA RT SJÖBERG
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Lov- och simskola i 
Hammarkullsskolan
”Lovskola på lågstadiet är en billig 

och effektiv insats för framtida 
skolframgång. Att lära sig simma är 
ett kunskapskrav på mellanstadiet 

och därför kombinerar vi lov- 
och simskola. Tack vare att 

Stenastiftelsen går in med medel 
har vi fått möjlighet att kombinera 

dem i år.”

Linnéa Lindquist, ansvarig för lovskolan 
och biträdande rektor 

Det är väl dokumenterat att barn i 
socioekonomiskt svaga familjer riskerar 
att tappa kunskap och kompetens under 
sommarlovet. Samtidigt finns i utsatta områden 
ett generellt behov av att stärka läskunnigheten 
och kunskaperna i svenska. I stadsdelarna 
Hammarkullen och Hjällbo i Göteborg kunde 
elever i klass F (förskola) till tre gå i lovskola 
under sommarlovet 2021. Dessutom fick elever 
i samma områden möjlighet att gå i simskola. 

För många elever i utsatta områden är skolan 
den enda plats där de möter det svenska 
språket. Tack vare lovskolan fick i år en stor 
grupp barn både extra utbildning och möjlighet 
att använda svenska även på sommaren. 
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”Skolans kompensatoriska uppdrag 
är särskilt viktigt i dessa områden. 

Bättre kunskaper i svenska och 
ökad läskunnighet kan vara helt 
avgörande för ett barns framtida 

möjligheter. Vi är glada att 
kunna bidra till en så positiv och 

betydelsefull verksamhet.”

Madeleine Olsson Eriksson, 
styrelseordförande Stenastiftelsen

Donation: 353 000 kronor 
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”Utställningen visar verk 
av Sveriges mest betydande 

konstutövare runt sekelskiftet 
2000 och framåt – det urval som 
Stenastiftelsen gjort motsvarar 
samtidskonstens framkant under 

perioden. Kulturstipendiet har blivit 
en institution som är med i att 

mejsla fram den svenska  
konstens samtidshistoria.”

Patrik Steorn, chef Göteborgs konstmuseum

Utställningen Mot en annan värld på Göteborgs 
konstmuseum visade verk av 15 av de 
konstnärer som under de gångna 25 åren 
mottagit Stenastiftelsens kulturstipendium. 
Konstnärer som räknas till landets mest 
betydande konstutövare runt sekelskiftet 2000 
och framåt. 

Utställningen presenterades som en hyllning 
till konstens förmåga att föreställa sig och 
skapa andra världar och inkluderade både 
nyproducerade och äldre verk i ett stort antal 
uttrycksformer. 

Mot en annan värld har setts av över 21 000 
personer och fick stor uppmärksamhet och 
övervägande positiva recensioner i media. 

Mot en annan värld
25 år av svensk samtidskonst 
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Nobel Week Dialogue

FOTO: A N NA SVA N BERG

Nobel Week Dialogue är en dag av 
föreläsningar och diskussioner med forskare 
och tänkare från hela världen och anordnas 
årligen under Nobelveckan, vartannat år i 
Göteborg. År 2021 ägde eventet rum fysiskt på 
Svenska Mässan i Göteborg och digitalt genom 
livestreamning. 

Det övergripande syftet med dagen är 
att stimulera intresset för vetenskap och 
humaniora och fördjupa dialogen mellan 
vetenskapen och samhället i övrigt. 
Konferensen är kostnadsfri för besökarna och 
alla är välkomna. Varje år tar man sig an en 
stor global fråga och 2021 lyftes staden som 
fenomen samtidigt som man utforskade möjliga 
framtidsvisioner för människans urbana liv – 
allt under temat The City of the Future. 

Donation: 1,5 miljoner kronor

Stenastiftelsen har stöttat Nobel Week 
Dialouge i Göteborg sedan 2015. 

”Nobel Week Dialogue strävar efter 
att bygga broar mellan vetenskap 
och samhälle, väcka engagemang 

och nyfikenhet och inspirera 
till nya tankar. Det ligger väl i 

linje med vad Stenastiftelsen vill 
uppmuntra och bidra till på olika 

nivåer i samhället och därför är vi 
gärna med och stöttar Nobel Week 

Dialogue när det arrangeras  
i Göteborg.” 

Madeleine Olsson Eriksson, 
styrelseordförande Stenastiftelsen
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Ryggmärgsskadecentrum i 
Göteborg

FOTO: 

RYGGM Ä RGSSK A DECEN TRUM GÖTEBORG

”Vi tar vid efter vården och bidrar 
med kunskap för att man inte ska 

begränsa sig mer än nödvändigt och 
försöker dra vårt strå till stacken 

att bidra till en bättre livssituation 
för personer med ryggmärgsskador.”

Gunilla Åhrén, projektledare för 
Ryggmärgsskadecentrum i Göteborg

I Sverige får varje år 200 - 300 personer en 
ryggmärgsskada. I Västragötalandsregionen 
är motsvarande siffra cirka 55 personer. 
Behovet av ett kunskapscentrum för 
ryggmärgsskador har funnits länge och 
2019 kunde Ryggmärgsskadecentrum vid 
Sahlgrenska akademin i Göteborg invigas efter 
att Stenastiftelsen donerat 34 miljoner kronor 
över fem år. 

Sedan dess har centret jobbat för att utveckla 
och sprida kunskap som bidrar till ökad 
självständighet och livskvalitet för personer 
med ryggmärgsskador. Stor vikt läggs vid att 
involvera personer med en ryggmärgsskada och 
dra nytta av deras erfarenheter.

”Alla ska ha rätt till ett självständigt liv i sitt 
eget hem. Det finns ett stort utbildningsbehov och 
mycket att göra. De många timmarna, ibland hela 
dygn med assistans kan användas till mycket mer 
än bara omvårdnad, de kan användas till mer 
inspiration. Kunskap är nyckeln och det kommer 
Ryggmärgsskadecentrum att verka för. Vi är mycket 
tacksamma och glada över att kunna etablera det här 
centret.”

Madeleine Olsson Eriksson, styrelseordförande 
Stenastiftelsen
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”Vårt labb är unikt genom att 
det erbjuder så realistiska 
förutsättningar. Vi kopplar 

ihop de senaste it-systemen på 
marknaden och skapar testmiljöer 

som omfattar företagens hela 
kedja, inklusive till exempel 

underleverantörer och  
intern logistik.”

Åsa Fasth-Berglund, docent i smart 
automation, SII-Lab

Stena Industry Innovation Laboratory, 
SII-Lab, invigdes på Campus Lindholmen 
våren 2018 och är nu en vital plats för möten 
mellan forskning och industri. Verksamheten 
fokuserar på smart automation och industriell 

utveckling av produkter och produktion 
med hjälp av digitalisering. I de olika 
produktionslaboratorierna kan företag testa 
den nyaste digitala produktionstekniken eller 
prova egna produktionsidéer i en virtuell miljö 
och Chalmersstudenterna får tidigt kontakt 
med företag och förståelse för deras verklighet 
och utmaningar när gäller att anamma ny 
teknik. 

Tack vare en donation från Stenastiftelsen 2017 
har Chalmers kunnat tredubbla verksamheten 
i sitt industrilabb, placerat sig i den digitala 
produktionsutvecklingens framkant och gjort 
reell skillnad för svenska företags digitalisering 
och konkurrenskraft. SII-Lab ingår i EU-
kommissionens nätverk av testbäddar och 
medverkar i flera internationella projekt.

Donation: 21 miljoner kronor

SII-Lab
Stena Industry Innovation Laboratory
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Styrsö Kammarmusikdagar
Styrsö Kammarmusikdagar startade som en 
lokal företeelse med musiker från olika svenska 
orkestrar som bodde permanent eller som 
sommargäster på Styrsö i Göteborgs södra 
skärgård. På senare år har ambitionsnivån höjts. 
Numera deltar internationella solister och 
välkänd kammarmusik blandas med både mer 
okänd och nyskriven.

Donation: 70 000 kronor

2021 anordnades festivalen för tjugonde 
gången. Temat var ”Wilhelm Stenhammar och 
hans vänner och ovänner”.  Under tre dagar 
framfördes sex olika konserter. På programmet 
fanns ett flertal mycket framstående gästartister 
inklusive världssopranen Anne Sofie von Otter.

”Så är festivalen slut vilket är 
skönt på ett sätt och samtidigt lite 

vemodigt. Vi är verkligen lyckliga 
över resultatet som överträffar 

alla förväntningar. Anne Sofie var 
på ett enastående humör och bjöd 

generöst på sitt rika konstnärskap. 
Det har ju tydligt framgått av 

recensionerna. Det är ingen tvekan 
om att det är Stenastiftensens stöd 
som gjorde att vi kunde genomföra 
festivalen fullt ut. Utan det hade vi 
fått minska antalet konserter mm. 
Nu blev det ett 20-årsjubileum att 

minnas mycket länge! ”

Sture Carlsson, festivalorganisatör, Styrsö 
Kammarmusikdagar
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Vetenskapsfestivalen

FOTO: UC BER K ELEY/STEPH EN MCNA LLY

2021 hade festivalen temat Level Up och 
handlade om människans strävan att utvecklas. 
Talare under den digitala invigningen var 
professor Jennifer Doudna, en pionjär som står 
för en av den moderna vetenskapens största 
upptäckter – gensaxen CRISPR/Cas9. 2020 
tilldelades hon, tillsammans med Emmanuelle 
Charpentier, Nobelpriset i kemi och under 
invigningskvällen berättade hon om vägen fram 
till upptäckten.

Jennifer Doudna

Internationella Vetenskapsfestivalen 
Göteborg presenterar sedan 1997 vetenskap 
på ett lättillgängligt och kreativt sätt och 
skapar mötesplatser för skola, allmänhet, 
forskarsamhälle och näringsliv. Stenastiftelsens 
donationer har under flera år gjort festivalens 
invigningar till något alldeles extra.

Donation: 300 000 kronor
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”Det här är en riktig 
drömbokning för oss. Vi är 
väldigt glada att tack vare 

Stenstiftelsen kunna välkomna 
en av väldens mest spännande 

forskare i vårt program.”
Jennie Turner, verksamhetsledare på  

Göteborg & Co för Vetenskapsfestivalen
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Vislab – Universeum
I mars 2022 öppnade Vislab på Universeum 
i Göteborg, ett världsunikt interaktivt 
visualiseringslabb i teknikens och pedagogikens 
absoluta framkant, möjliggjort av 50 miljoner 
kronor från Stenastiftelsen.

Vislab är ett samarbete mellan Universeum, 
som har den pedagogiska expertisen, 
och Visualiseringscenter C, som står för 
visualiseringar och mjukvara. Innehållet bygger 
på konceptet exploranation – en kombination 
av utforskade (explore) och förklarande 
(explain) som utvecklats ur professor Anders 
Ynnermans världsledande forskning inom 
visualiseringsteknik och datorgrafik. 

”Vi sitter på en fantastisk 
verktygslåda när det gäller att 

använda visuella representationer 
som verkligen kortsluter avståndet 
mellan data och människa. Man 
kan förstå saker med hjälp av 

bilder, som annars kan vara ganska 
krångliga. Denna konvergens 

av utforskande och förklarande 
visualiseringar innebär stora 
möjligheter att kommunicera 

vetenskap.”

Professor Anders Ynnerman
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FOTO: U N I V ERSEUM

På Vislab kan vuxna och unga besökare 
utforska och interagera med stora mängder 
forskningsdata som blir begripliga genom 
visualiseringstekniken. Den omvandlar data till 
bilder och grafik som gör det enklare att förstå 
komplexa samband — samband som är viktiga i 
arbetet med att skapa hållbara lösningar på vår 
tids stora utmaningar.  Samtidigt ska forskarna 
på Universeum studera om och i så fall hur 
datavisualisering kan accelerera lärande.

”Stenastiftelsen värnar de ungas 
livsmöjligheter och vi ser att den 

här fantastiska tekniken och 
pedagogiken i hög grad kan bidra 

till att ge inspiration till utbildning, 
lärande och forskning. Universeum 
har ett väldigt viktigt uppdrag som 
de utför väl och som vi är glada att 

kunna stötta.”

Madeleine Olsson Eriksson, 
styrelseordförande Stenastiftelsen
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543 892 897

23 900 000

S TEN A OL SSONS S T IF TEL SE FÖR FORSK NING OCH KULTUR 
SAMMANS  TÄLLN ING  AV  ANSL  AG

Totalt utdelat 1996–2021  

Kulturstipendiater (155) 

Göteborgs universitet/Chalmers  12 125 000
• Masterstudenter

Gästprofessurprogram 18 414 067
• Göteborgs universitet, Högskolan för scen och musik
• Högskolan för design och konsthantverk samt Valand

Göteborgs universitet  115 369 511
• Health promotion with focus on physical activity and injury prevention 3 580 188
• What we are and what we do - How genetics and living 6 210 000

condition impact dementia among older people
• Bringing Q o G to the classroom 2 600 000
• Mattecenter, Hjärna - Lärande 11 639 500
• Dyslexia, datorstyrd träning 1 500 000
• Projekt Ola Sigurdsson, Religion Kultur och Hälsa 13 000 000
• Projekt Kultur och Hälsa 20 200 000
• Institut för innovation och entreprenörskap 12 500 000
• Barn och ungdomars livsmöjligheter 42 639 823
• SOM-institutet 1 500 000

Chalmers 83 822 934
• Stena Industry Innovation Lab (SII-Lab) 21 000 000
• UC Berkeley Summer Program 1 759 000
• Fysikaliska Leksaker 2.0 1 345 500
• Stena Center, Chalmers 50 000 000
• Intize, mentorskap i mattelärande 923 434
• Hav av minnen, Chalmers/Sjöfartsmuseet 350 000
• Chalmers, pjäs om Bohr 200 000
• Chalmers, Executive Seminar 1 875 000
• Göteborgs Vetenskapsfestival 6 370 000

Handelshögskolan Göteborg 17 205 895
• Handelskammaren San Francisco, praktikanter 1 000 000
• Kinesiska utbytesstudenter/Fudan Universitet 1 545 600
• Svenska Handelskammaren London, praktikanter 1 400 000
• Radical Innovation Enhancement 8 260 295
• Professur Havsförvaltningsrätt 5 000 000

Högskolan Skövde 3 336 022
• Art and Game Culture 250 000
• Dataspelsprototyp för att motverka nätgrooming 3 086 022

Högskolan för scen och musik 6 387 400
Högskolan för design och konsthantverk / Akademin Valand
• Artists in residence, kulturprojekt 5 787 400
• Svensk Scenkonst 300 000
• Visiting professor 300 000

Karolinska Institutet 5 000 000
• Newly found variant Virus Cancer 5 000 000

Ågrenska Stistelsen  54 250 000
• Stenhuset 54 250 000

Universeum Göteborg 50 000 000
• Visualiseringslabb 25 000 000
• Byggnad 25 000 000

34 152 000

58 701 250 

10 100 000

Ryggmärgsskadecentrum Göteborg 

Göteborgs konstmuseum, GöteborgsOperan samt 
Göteborgs Symfoniker 

Brew House Göteborg 

Nobel 7 000 000
• Nobel Week Dialogue I Göteborg 6 000 000
• Nobel on Tour - Göteborg 2021 1 000 000

Socialt inriktade projekt 25 424 032
• BRIS - Ojämlika villkor 3 000 000
• Berättarministeriet 5 000 000
• Ung Handlingskrast - Förebildarna 11 114 032
• Ung Företagsamhet 3 470 000
• Mindre stipendier och bidrag 2 840 000

Kulturellt inriktade projekt 8 854 597
• Göteborg Baroque - claviorganum 3 480 597
• Gustavo Dudamel - El Sistema 999 000
• Mindre stipendier och bidrag 4 375 000

Övriga beviljade projekt 
2 300 000

9 850 189

6 050 189
1 500 000

• Lysekil - Vågkrastsprojekt
• Mindre stipendier och bidrag

Göteborg Film Festival•

ANSL AG 1996 – 2021STENASTIF TELSEN – DE FÖRSTA 25 ÅREN
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Stenastiftelsen grundades år 1996 i samband 
med skeppsredare Sten A Olssons 80-årsdag 
och har som ändamål att framför allt i västra 
Sverige främja forskning och kultur.

Stenastiftelsen har till och med år 2021 donerat 
drygt 540 miljoner kronor i form av stöd till 
olika kultur- och forskningsprojekt, samt delat 
ut 155 kulturstipendier till framstående artister 
och konstnärer.

stenastiftelsen.se

Stenastiftelsen
25 år av stöd till Forskning och Kultur
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Birgitta Plyhm
Martin Hansson
Åsa Kultje
Birgitta Jacobsson Ekblom

GRAFISK FORM OCH LAYOUT
Emma Brink

FOTO
Magnus Gotander där inget annat anges

TRYCK
Göteborgstryckeriet

Filmerna som visades vid jubileumsgalan är 
producerade av Vingaland i Göteborg.

Redaktörer
Birgitta Plyhm och Martin Hansson
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