
 
 
 

 
Stipendieutdelning 2017  

IDROTTSSTIPENDIUM OCH HEDERSOMNÄMNANDE 2017 
Tilldelas unga idrottare som är lovande eller nått stora framgångar inom sin idrott samt ledare för unga.  
 
Wilma Persson, 16 år, får ett idrottsstipendium på 10 000 kr som stöd till fortsatt utveckling inom 
simningen.  
Wilma är aktiv inom Sundsvalls Simsällskap, är en framgångsrik simmare på elitnivå i Sverige och tillhör nu de 
bästa ryggsimmarna i Sverige. Under sommaren 2017 tog hon dubbla guld i specialgrenarna 100m och 200m 
ryggsim på Ungdoms SM, ett silver på 100m ryggsim och brons på 50m ryggsim på Junior SM. Under Ungdoms 
SM delades även pris ut för totalsegraren i Ungdoms Grand Prix – en tävling som går över hela Sverige. Wilma 
visade på toppkvalité i en stor bredd av grenar på tävlingarna och tog hem totalsegern. Hon har också varit med i 
ungdomslandslaget där hon två år i rad representerat Sverige på Nordiska Ungdomsmästerskapen och simmat 
hem medaljer för Sverige. Under hösten tar Wilma nästa steg i sin satsning och siktar mot seniorlandslaget och 
EM i Köpenhamn samtidigt som hon börjar NIU (Nationell idrottsutbildning) på Sundsvalls Gymnasium. Wilma 
Persson får Sundsvalls kommuns idrottsstipendium på 10 000 kr som stöd till fortsatt utveckling. 

Olivia Wänglund, 17 år, tilldelas ett idrottsstipendium på 10 000 kr som stöd till fortsatt utveckling inom 
badminton och fotboll.  
Olivia är aktiv inom både badminton och fotboll och har lyckats nå framgångar i två idrotter samtidigt. Inom 
badminton har hon har tagit flera SM-tecken för BBMK (Bergsåkers Badmintonklubb), tillhört 
badmintonlandslagen sedan 11-års ålder, representerat Sverige i 8-nations i Frankrike 2015, representerat 
Sverige i EM i Polen 2016 samt kommer att representera Sverige i Junior VM i Indonesien under hösten 2017. 
Olivia är dessutom aktiv i Selångers Fotbollsklubb och var 2014 med och tog SM-brons med Selångers F16, har 
representerat F00 i EM-kval i Portugal 2017 samt representerat F18 i 4-nationers turnering i Schweiz 2017. Hon 
har även deltagit i alla F00 landslagsläger sedan 2015. Olivia får Sundsvalls kommuns idrottsstipendium på 10 
000 kr som stöd till fortsatt utveckling. 

Oskar Jerfsten, 16 år, erhåller ett idrottsstipendium på 10 000 kr som stöd till fortsatt utveckling inom 
baseball.  
Oskar är aktiv i basebollklubben Sundsvall Mosquitoes och läser just nu Naturvetenskapligt program på 
Basebollgymnasium i Leksand. Redan som 15-åring blev han erbjuden en plats i juniorlandslaget i baseboll, tre år 
yngre än övriga spelare. Även denna säsong har Oskar ingått i juniorlandslaget, yngst av dem med nyckelroll i 
EM-kvalet i Kroatien sommaren 2017. Utöver sin elitsatsning är han ledare för föreningens yngsta spelare samt 
en viktig kraft i arbetet att bygga föreningens nya träningsanläggning. Scouter och coacher har uppmärksammat 
Oskar och spår en ljus framtid för honom inom sporten. För att fortsätta utvecklas krävs vidare strukturerad 
träning vilket ofta sker i samarbete med coacher och spelare i Stockholm eller i USA. Oskar Jerfsten får 
Sundsvalls kommuns idrottsstipendium på 10 000 kr som stöd till fortsatt utveckling. 

Olof Andersson får utmärkelsen ledare för unga 2017, för sitt engagemang inom BBK Sundsvall.  
Olof är bland annat engagerad i BBK Sundsvalls integrationsprojekt i Nacksta. Där har han ansvarat för 
basketträning för 9-12 åringar, både tjejer och killar. Andra spelare från BBKs Utvecklingslag har också hjälpt till 
med träningen. Med sitt positiva, rättvisa och korrekta sätt är Olof en fantastiskt bra förebild för barn och 
ungdomar. Olof är oerhört empatisk, ärlig och omtänksam. Han månar om andra och har en förmåga att bry sig 
om och uppmärksamma varje enskild ungdom. Som ledare lyckas Olof kliva fram för att entusiasmera 
ungdomarna. Han kan anpassa sig till deras nivå och visa dem grunderna. Ungdomarna tyr sig till och litar på 
Olof. Han lyckas få barnen och ungdomarna med sig. Olof är hjälpsam och är först att anmäla sig om någon 
behöver hjälp. Utöver sitt arbete som ledare har Olof har också informerat om projektet i skolor. Olof Andersson 
tilldelas Sundsvalls kommuns idrottsstipendium 2017, utmärkelsen Ledare för unga. 

Peter Helsinger får utmärkelsen hedersomnämnande 2017, för sitt engagemang i att sprida kunskap om 
vikten av fysisk aktivitet.  
Peter är 71 år och har i många år varit ordförande i HjärtLung Sundsvall. Sedan fem år leder han fysträning för 
ungdomar i Sundsvall Hockey. Under samma period har han även utbildat ca 200 ungdomar i HLR och hur man 
använder hjärtstartare. I genomsnitt leder han sex till nio träningspass per vecka med ungdomarna. Under 
sommaren 2017 har han också lett två fyspass i veckan med ungdomar från både Sundsvall Hockey och 
Selånger Bandy. Under hösten 2017 fortsätter Peter leda fyspass med två pojklag och ett utvecklingslag för flickor 
från Sundsvall Hockey. Utöver sin tränarroll för ungdomar ingår han även i Riksförbundet HjärtLungs team för 
hjärt/lung-räddning (HLR) som åker Sverige runt och utbildar HLR-instruktörer. Med bred kunskap och lång 
erfarenhet om hur viktig fysisk aktivitet är för att bibehålla en god hälsa samt sitt stora engagemang är han som 
klippt och skuren för att motivera och leda ungdomar i fysisk träning. Peter Helsinger tilldelas Sundsvalls 
kommuns idrottsstipendium 2017, utmärkelsen Hedersomnämnande. 

 

 



 
 
 
KULTURSTIPENDIUM OCH HEDERSOMNÄMNANDE 
För utbildning och stöd till främst unga, lovande förmågor inom kulturområdet. 

John Beijer tilldelas ett kulturstipendium på 10 000 kr för att undersöka nya uttryckssätt inom samtida 
konst och för att påbörja sitt internationella projekt med muralmålningar.  
John Beijer är född och uppvuxen i Sundsvall. Idag är John verksam som illustratör och har gjort muraler i USA, 
Brasilien och Europa. Han har fått uppdrag att illustrera porträtt för ett antal nominerade till amerikanska Billboard 
Music Awards. John får ett kulturstipendium på 10 000 kr för att utvecklas och undersöka nya uttryckssätt inom 
samtida konst och för att påbörja sitt internationella projekt med muralmålningar. 

Emil Österholm får ett kulturstipendium på 10 000 kr för att bygga upp sin keramikverksamhet.  
Emil Österholm är född och uppvuxen i Sundsvall. Emil är utbildad vid Högskolan för design och konsthantverk i 
Göteborg. Efter avslutad examen 2015 flyttade Emil tillbaka till länet för att skapa en plats för ett långsiktigt 
konstnärligt arbete. Idag har han verkstad i Härnösand och bränner keramik utanför Indal. Emil får ett 
kulturstipendium på 10 000 kr för att bygga upp sin keramikverksamhet.  

Axel Larsson tilldelas ett kulturstipendium på 10 000 kr för att utveckla sitt arbete inom konst och 
arkitektur med fokus på att utforska den digitala arkitekturen som ett verktyg för att bevara minnet av en 
byggnad.  
Axel Larsson är född och uppvuxen i Sundsvall. Idag studerar han vid Chalmers tekniska högskola samtidigt som 
han utvecklar sitt konstnärskap. Axel har utbildat sig inom konstnärligt fotografi vid Akademi Valand. I sin konst 
arbetar han mångfasetterat genom att korsa konst och naturvetenskap. Axel får ett kulturstipendium på 10 000 kr 
för att utveckla sitt arbete inom konst och arkitektur med fokus på att utforska den digitala arkitekturen som ett 
verktyg för att bevara minnet av en byggnad. 

Maria Forslin tilldelas ett kulturstipendium på 10 000 kr för att arbeta vidare med filmen Gryning.  
Maria Forslin är född och uppvuxen i Sundsvall. Idag arbetar hon som regissör, producent och manusförfattare 
med utgångspunkt i det egna företaget Mittfilm. Hennes senaste kortfilm The Clip har bland annat visats på 
Women´s Independent Festival i Hollywood och fått en finalplats i Eurasia International Film Festival. Maria har 
en stark drivkraft och vill fungera som en förebild i ett län med få kvinnliga regissörer och producenter.  Maria får 
ett kulturstipendium på 10 000 kr för att arbeta vidare med filmen Gryning. 

Reinhold Peter tilldelas utmärkelsen Hedersomnämnande 2017 för sitt engagemang inom musiken.  
Reinhold Peter bosatte sig i Sundsvall för 30 år sedan och var då nyutbildad musikhandledare. Sedan dess har 
Reinhold arbetat som musikterapeut inom psykiatrin och var initiativtagare till Rockverkstaden på Nacksta 
fritidsgård. Hans företag Musikpositivet har i över två decennier erbjudit barn och unga musiklek, instrumentbygge 
och kurser i Sundsvall. Genom musikleken ges barn och föräldrar möjlighet att sjunga och spela tillsammans. Här 
får familjen en gemensam sångskatt att ta med sig i livet. Grundtanken är att alla kan sjunga och spela utifrån 
sina egna förutsättningar. Reinhold Peter tilldelas utmärkelsen Hedersomnämnande 2017 för sitt engagemang 
inom musiken. 

STIPENDIUM FÖR FRAMSTÄLLNING AV LITTERATUR OCH MEDIA MED LOKALHISTORISKT INNEHÅLL  
 
Birgitta Wedin tilldelas Sundsvalls kommuns stipendium för framställning av litteratur och media med 
lokalhistoriskt innehåll på 20 000 kr för sin bok Fiske i Västernorrland. Medelpad.  
Birgitta Wedin har under många år intervjuat, dokumenterat, samlat fotografier och berättelser om 
Västernorrlands fiskelägen. Boken som handlar om Medelpad dokumenterar, bevarar och ökar kunskapen både 
om fiskarna som yrkesgrupp och det strävsamma livet i fiskelägena. Birgitta Wedin tilldelas 20 000 kr för sin bok 
Fiske i Västernorrland. Medelpad. 

Lena Nyman-Ågren tilldelas Sundsvalls kommuns stipendium för framställning av litteratur och media 
med lokalhistoriskt innehåll på 20 000 kr för sin dokumentation om Sundsvalls Barnkrubba (Lillgården).  
Lena Nyman-Ågren dokumenterar Sundsvalls Barnkrubba (Lillgården) som drevs 1886-1947 av en förening med 
hjälp av frivilliga bidrag och donationer. Verksamheten brukar beskrivas som Sundsvalls första dagis. Från 1951 
blir verksamheten kommunal och får namnet Lillgården. Dokumentationen är en pusselbit i berättelsen om vårt 
sociala kulturarv och en mångårig verksamhet med kvinnor och barn i fokus. Lena Nyman-Ågren tilldelas 20 000 
kr för denna dokumentation. 

Sundsvalls Segelsällskap tilldelas Sundsvalls kommuns stipendium för framställning av litteratur och 
media med lokalhistoriskt innehåll på 10 000 kr för dokumentationen Sundsvalls Segelsällskap 140 år 
1877-2017.  
Sundsvalls Segelsällskap är en av kommunens äldsta föreningar. I samband med föreningens 140-årsjubileum 
har en grupp medlemmar dokumenterat verksamheten. Resultatet är en kortfattad och välgjord historik som 
bygger på äldre dokument, foton, samtal och minnen. Sundsvalls Segelsällskap tilldelas 10 000 kr för Sundsvalls 
Segelsällskap 140 år 1877-2017. 

 
 

 



 
 
 
STIPENDIUM UR CARL FRISENDAHLS MINNE 

Johanna Edgren tilldelas 30 000 kr ur Carl Frisendahls minnesfond som stöd för att utveckla och realisera 
ett kommande projekt.  
Johanna Edgrens konstnärliga praktik kretsar ofta kring natur och den moderna människans möte med naturen. 
Idag är Johanna verksam i Ljungaverk och hämtar där inspiration från både den nedlagda och nybyggda 
industrin. Johanna tilldelas ett stipendium på 30 000 kr ur Carl Frisendahls minnesfond som stöd för ett nytt 
projekt där hon vill arbeta med att fånga platsens väsen hos kemiindustrins vagga och arbeta skulpturalt med 
naturmaterial från området. 

Emilia Bergmark tilldelas 30 000 kr ur Carl Frisendahls minnesfond som stöd till hennes examensarbete.  
Emilia Bergmark utgår i sitt konstnärskap från de föremål vi omger oss med och deras roll i historien. Emilia 
skapar skulpturala ingrepp i redan existerande fysiska rum med intentionen att aktivera åskådaren och att 
infiltrera konstverket i verkligheten. Emilia tilldelas ett stipendium på 30 000 kr ur Carl Frisendahls minnesfond 
som stöd till hennes examensarbete som handlar om objekt, skapade och funna, som skapar en installation fylld 
av röster som berättar historier om föremålen. 

 

WIDEPRISET 2017 

Stiependiesumman 5000kr, tilldelas bildjournaliststudent Hanna Brunlöf för hennes dokumentation av den 
Eritreanska Ortodoxa församlingen, S:t Mikael, i Sundsvall. 

Vinnaren av 2017-års Wide-pris har med sin fotodokumentation, visat att vi alla bär på olika historier till varför vi 
lever i Sundsvall. Vissa är födda här, andra har flyttat hit.  Och några har tvingats fly hit ifrån förtryck och krig.  

250 av de som flytt undan förtrycket i Eritrea har sökt sig till S:t Mikael Ortodoxa församling i Sundsvall. Där har 
de funnit en fristad, en trygghet och en samhörighet. Natten den 18 november 2017 firades denna samhörighet 
under den årliga högtiden St Mikael.  

Fotodokumentationen ger oss betraktare en inblick i en del av Sundsvall så få av oss som bor i Sundsvall kände 
till. Kollektionen är samtidigt fotograferad med stor respekt för den religiösa ceremonin och de utövande, vilket 
understryks av en finkänslighet för ljus och komposition i bilderna.  
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