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2015 ÅRS KULTURSTIPENDIATER FRÅN STEN A OLSSONS STIFTELSE FÖR FORSKNING OCH 

KULTUR DELADES UT TILL VÄSTSVENSKA KULTURPERSONLIGHETER 

 

De sju stipendiaterna, som vardera fick ett stipendium på 150.000 kronor var textildesignern Malin 

Bobeck, konstnärerna Jonas Dahlberg och Andreas Eriksson, violinisten Agnes Casimir Lindholm, 

saxofonisten Klas Lindquist, musikalartisten David Lundqvist och honorärstipendiaten Tomas von 

Brömssen.  

Från vänster Malin Bobeck, Andreas Eriksson, Klas Lindquist, Madeleine Olsson Eriksson, Jonas Dahlberg, 

Agnes Casimir Lindholm och David Lundqvist.    

Fotograf: Magnus Gotander 

Ett stort antal gäster deltog vid den festliga stipendieutdelningen i Stenhammarsalen på Göteborgs 

konserthus fredag kväll den 4 december. Musikalartisten David Lundqvist sjöng ”Bring him 

home” från Les Miserables och tillsammans med Evelyn Jons även ett stycke ur Chess. Violinisten 

Agnes Casimir Lindholm framförde tre musikstycken, ”Koleravalsen” och ”Marsch” efter 

Krabbern samt Agnes egenkomponerade ”Oktoberåker” och saxofonisten/klarinettisten Klas 

Lindquist spelade ”Sweet Like You” och ”Minha Saudade”. Dessutom presenterades 

operaprojektet Notorious av Ronnie Hallgren, vd GöteborgsOperan och Cecilia Schelin-Seidegård, 

landshövding Gotlands län framförde ett allmänt tack till stiftelsen.  

»Det är nu nittonde gången vi har nöjet att premiera några av de mest lovande begåvningarna i vår 

region, denna gång inom konst, musik, design och teater. För stiftelsen är det viktigt att stipendiet 

gör skillnad och vi har därför förhoppningen att vårt stöd ska innebära vidareutveckling och bidra 

till personliga framsteg,« säger Madeleine Olsson Eriksson, stiftelsens ordförande. 

UTSTÄLLNING 

En utställning på Göteborgs konstmuseum med textildesignern Malin Bobeck och konstnärerna 

Jonas Dahlberg och Andreas Eriksson invigdes av Madeleine Olsson Eriksson vid vernissagen 

lördagen 5 december. Utställningen pågår till den 21 februari 2016.  



 

2015 ÅRS KULTURSTIPENDIER FRÅN STEN A OLSSONS STIFTELSE FÖR FORSKNING OCH KULTUR 
 

 

MALIN BOBECK, textildesigner är född 1986 i Lerum. Bor och arbetar nu i Stockholm. 

Malin tilldelas stipendium för sitt löftesgivande och uppslagsrika arbete inom textilen där hon 

jobbar med bl a fiberoptik. Hon tänker använda stipendiet till att utveckla metoderna för sitt 

konstnärsutövande, lära sig mer om ny teknik och nya material samt göra sina konstverk mer 

mobila.   

Tel: 0739 38 64 57, hej@malinbobeck.se, www.malinbobeck.se  

 

JONAS DAHLBERG, konstnär född 1970 i Borås. Bor och arbetar i Stockholm. Jonas får stipendiet 

för ett konstnärskap som konsekvent bearbetar vår blick i verk som talar om vad vi ser och inte 

ser. Han kommer använda stipendiet till att få tid att fördjupa sig och experimentera. 

studio@jonasdahlberg.com, www.jonasdahlberg.com  

 

ANDREAS ERIKSSON, konstnär som är född 1975 i Björsäter. Bor och arbetar nu i Medelplana, 

Götene. Andreas får stipendiet för sin kontinuitet och konsekvens, men också för sin okuvliga drift 

att överraska och ständigt söka nya vägar inom ramarna för sitt eget måleri. Med hjälp av 

stipendiet ska han utveckla sitt konstnärskap genom att köpa konst av unga konstnärer. 

Tel: 0510-54 72 00, info@medelplana.com, www.medelplana.com  

 

AGNES CASIMIR LINDHOLM, violinist är född 1985 i Göteborg och uppvuxen bl a på Orust. Bor 

och arbetar i Dalsland. Agnes får stipendiet för sitt skickliga spel, för förvaltandet av en unik 

spelmansrepertoar och för sitt konstnärliga förhållningssätt. Med stipendiet kommer hon att 

fördjupa sina kunskaper inom musik från Bohuslän och i synnerhet från Orust. Dessutom vill hon 

utveckla sig tekniskt i sitt personliga spel och träffa musiker och andra kunniga i folkmusik runt 

om Nordsjön, som haft anknytning till den bohuslänska musiken. 

Tel: 0704 04 29 58, agnes.casimir.lindholm@gmail.com, www.agnescl.com  

 

KLAS LINDQUIST, saxofonist som är född 1975 i Göteborg. Bor och arbetar i Stockholm. Klas får 

stipendiet för sin okonstlade elegans och skicklighet som instrumentalist och sitt sätt att vitalisera 

en jazztradition. Han tänker använda stipendiet till att resa, få intryck och knyta nya kontakter för 

att få inspiration och i förlängningen bredda sitt arbetsfält. Han har redan besökt jazzfestivalen i 

Köpenhamn och gjort en resa till New Orleans och kommande år planerar han att resa till New 

York, Brasilien och Tyskland. 

Tel: 0708 11 22 23,  www.klaslindquist.com      

 

DAVID LUNDQVIST, musikalartist född 1978 i Landvetter. Bor i Mölnlycke och arbetar i Göteborg.  

David får stipendiet för sin omedelbara publikkontakt, sin starka närvaro, sitt genrefria 

glädjesprutande och sin aldrig sinande arbetslust. Med hjälp av stipendiet ska han förkovra sig 

inom sin bransch bland annat genom att resa till New York för att gå på shower, men också genom 

att ta sånglektioner hos flera sångcoacher.  

Tel: 0708 81 11 72, david.lundqvist@gmail.com, www.davidlundqvist.com  

 

TOMAS VON BRÖMSSEN, skådespelare är född 1943 i Örgryte, 

Göteborg. Tomas får honorärstipendiet för sin lågmälda och 

träffsäkra humor samt hur han berör publiken med sin utstrålning, 

värme och totala närvaro på scen.  

Tomas närvarade ej vid 2015 års stipendieutdelning. Han kommer i 

stället att motta utmärkelsen vid 2016 års evenemang, då stiftelsens 

firar 20-årsjubileum.  

 

Läs fullständiga motiveringarna här: www.stenastiftelsen.se/vara-

bidrag/kulturstipendier/ 

                  Tomas von Brömssen  

Fotograf: Peter Claesson  
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Malin Bobeck                           Jonas Dahlberg  

   
Andreas Eriksson                           Agnes Casimir Lindholm  

   
Klas Lindquist                           David Lundqvist 

                                                                                                         Fotograf: Magnus Gotander 

 

OM STIFTELSEN  

Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur grundades år 1996 i samband med skeppsredare 

Sten A Olssons 80-årsdag. Genom stiftelsen lämnar familjen stöd till forskning och 

kulturverksamhet främst i Göteborg och västra Sverige. Stiftelsen har till ändamål att främja 

vetenskaplig forskning och utveckling, samt alla konst- och kulturarter, humaniora och kristna 

samfund. www.stenastiftelsen.se  

 

Sten A Olssons stiftelse har lämnat bidrag till flera större projekt i Västsverige. Under innevarande 

år har bland annat en stor donation gått till uppförandet av Nobel center på Blasieholmen i 

Stockholm. Några andra exempel är donationer till uppförandet av operan Notorious som hade 

världspremiär på GöteborgsOperan i september, Nobel Week Dialogue som arrangeras vartannat 

år i Göteborg, samt till ett forskningsprojekt vid Institutionen för kost- och idrottsvetenskap vid 

Göteborgs universitet med syfte att ta fram ett träningsprogram som förhindrar belastningsskador 

hos fritidslöpare. Från starten och fram till nu har stiftelsen delat ut totalt ca 293 miljoner kronor 

som stöd till specifika projekt, samt kulturstipendier och resestipendier till masterstudenter.  
 

För ytterligare information v.v. kontakta: 

Carl-Eric Hagentoft   

Verkställande ledamot    

Mobil: +46 730 34 63 52  

Mail: carl-eric.hagentoft@stenastiftelsen.se  

 

 

Foton finns även att hämta på http://news.cision.com/se/sten-a-olssons-stiftelse-for-forskning-och-kultur  
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