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Ordförandens högtidstal till stipendiaterna 2022-06-07 
 
 
I egenskap av ordförande i Gålöstiftelsen och Sixten Gemzéus stiftelse hälsar 
jag er alla varmt välkomna till denna traditionella årshögtid.  
 
Gålöstiftelsen kan i år se tillbaka på en verksamhet som sträcker sig 192 år bakåt 
i tiden. 1830 togs initiativet till den dåvarande uppfostrings-inrättningen 
(numera Gålöstiftelsen), vars syfte var att ta hand om och stödja utsatta barn 
genom att ge dem husrum, skolutbildning och så småningom en 
yrkesutbildning. Under de därpå följande åren etablerades verksamheten 
genom att lokaler införskaffades, en direktion (styrelse) tog över ledningen av 
inrättningen och så småningom kunde de första flickorna och pojkarna tas 
emot, och året var då 1832. Därmed var verksamheten i full gång, en 
verksamhet som än idag lever kvar om än i förändrad form. 
 
Gålöstiftelsen är idag en av Sveriges största stiftelser som varje år hjälper 
tusentals unga att nå sina drömmar.  
Vi är sprungna ur övertygelsen att om ungdomar har en möjlighet att klara sina 
studier kommer vi successivt att bygga ett framtida samhälle där alla får en 
chans att utvecklas och maximera sina livschanser. 
 
Som jag inledningsvis nämnde har Gålöstiftelsen varit ett konkret stöd för 
utsatta barn och unga i Stockholm i nästan 200 år - och idag behövs vi mer än 
någonsin. Samhället har förstås genomgått genomgripande förändringar under 
denna tid och på många sätt har de svagaste idag ett bättre skydd, och den 
djupaste fattigdomen är inte längre så uppenbar. Men samhället utsätts ständigt 
för nya utmaningar, en utveckling där det alltid finns och kommer att finnas 
grupper som far illa. Värst av alla drabbas alltid barnen. Så var det år 1830 och 
så är det fortfarande. I Gålöstiftelsen har vi sedan länge en god insyn i många 
av de miljöer i vår huvudstad där unga behöver stöd och hjälp för att utvecklas 
och lyckas. Var man är född och växer upp skall inte vara avgörande för att 
kunna lyckas utan barn och unga skall ges samma förutsättningar, oavsett var 
man växer upp, för en bra start i livet. Många unga har dessutom massor av 
kreativa idéer för hur vi skapa en bättre morgondag - för alla. Gålöstiftelsen vill 
gärna finnas med för att uppmuntra sådana initiativ! Av bl.a. den anledningen 
har Gålöstiftelsen initierat och stödjer projektet Järva i samverkan, vilken är en 
föreningssamverkan i Järvaområdet med ett tjugotal engagerade föreningar i 
nuläget – med syftet att åstadkomma positiva förändringar i stadsdelarna i Järva.   
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Det goda exemplets makt är stor och en viktig och bärande idé för att skapa 
förändring. Alla barn och unga i Stockholm ska kunna nå sina drömmar. 
 
Därför kommer Gålöstiftelsen nu och i framtiden att finnas kvar för att stödja 
dagens och morgondagens unga med stipendier. Vi kommer också att stödja 
och engagera oss i barn och unga med funktionsvariationer, och vi kommer 
också att finnas kvar för att stödja olika organisationer och föreningar som 
arbetar med och för barn och unga.  Ovanstående verksamheter har alltid varit 
Gålöstiftelsens signum och kommer så att förbli även i framtiden.  
 
År 1962 hade Gålöstiftelsen förmånen att motta en stor donation, vilken kom 
att ingå i en till Gålöstiftelsen s.k. anknuten stiftelse, Sixten Gemzéus stiftelse. 
Avkastningen från denna donation utdelas årligen i form av några få, större 
stipendier. Gemzéusstipendiernas syfte är att befrämja självständiga 
studieinsatser av hög angelägenhetsgrad, främst utomlands. 
Vad avser stipendier ur Sixten Gemzéus stiftelse så finns ingen geografisk 
begränsning utan studerande från hela Sverige kan söka. Det ställs mycket höga 
krav på de sökande, och de som tilldelas ett stipendium har mycket stora 
förutsättningar att vara goda representanter för studerande svensk ungdom och 
– det är viktigt – att på längre sikt tillföra Sverige unik kompetens. 
Jag kan också meddela att vi i år för sjätte gången delar ut ett stort nationellt 
musikstipendium om 500 000 kr ur Sixten Gemzéus stiftelse. Det stipendiet 
tilldelas i år operasångerskan Cornelia Beskow vilken kommer att motta sitt 
stipendium, i samband med Musik på slottet, den 25 september.  
 
Det är med stor glädje som jag också kan konstatera att vi liksom de föregående 
åren kan dela ut stipendier ur Gålöstiftelsen med samma inriktning som ur 
Sixten Gemzéus stiftelse. 
Stipendiet benämns Gålöstiftelsens stipendium för högre utlandsstudier.  Där 
gäller dock Gålöstiftelsens statuter d v s den sökande skall vara skriven i 
Storstockholm med vissa undantag. 
 
I år har vi kunnat välja ut 20 väl kvalificerade stipendiater (ur Sixten Gemzéus 
stiftelse och ur Gålöstiftelsen för högre utlandsstudier) – av dessa närvarar idag 
stipendiater, personligen eller representerade av anhörig. 
Jag kommer nu att dela ut diplom till de stipendiater som haft möjlighet att 
komma hit i dag. 
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Ur Sixten Gemzéus stiftelse 
 
Närvarande: 
 
Jens Amborg, ett års gästforskning, inom ramen för sin doktorand-
utbildning i idé- och lärdomshistoria, vid Stanford University.  
 
Nils Nyberg, ett års forskning vid University College London, inom ramen 
för din doktorandutbildning i neurovetenskap och den därpå följande 
postdoc-tjänsten vid samma universitet. 
 
Viking Bohman, doktorandstudier i USA mellan 2022-2027 med inriktning 
mot ”geoekonomi” samt mer praktisk inriktning på kinesisk utrikespolitik. 
 
Ej närvarande; 
 
Emma Carlén, examensår i Fri konst vid Akademie der bildenden Künste, 
Wien 
 
Linda Ek Fliesberg, ett års masterutbildning i Biomedical Engineering vid 
Université de Paris och Université de recherche Paris. 
 
Frej Wedlund, ett års studier vid solistutbildningen  i komposition vid Det 
Kongelige Danske Musikkonservatorium. 
 
Utdelning – hyllning! 
 
 
Ur Gålöstiftelsen, för högre utlandsstudier (folkbokförda i Stockholm) 
 
Närvarande: 
 
Riham Khalil, särskilt stipendium för läkarutbildning vid Lithuanian 
University of Health Science.  
 
Kristina Leesik, ett års Masterstudier i fiol och skotsk folkmusik på the 
Royal Conservatoire of Scotland i Glasgow. 
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Ellen Lehtimäki, ettårigt MBA program på Hults International Business 
School i Boston, USA. 
 
Meradjuddin Khan Oidermaa, ett års doktorandstudierstudier i praktisk 
filosofi vid California University San Diego. 
 
Albin Westlin, särskilt stipendium för utbytesstudier vid National University 
of Singapore (NUS), inom ramen för din civilingenjörsutbildning vid KTH. 
 
Alexandra Olsson Andersen, ditt andra studieår på masterprogrammet i 
Opera vid Manhattan School of Music i New York. 
  
Ej närvarande: 
 
Christoffer Orre, utbildning till Master of Laws (LL.M.) vid the Fletcher 
School, Tufts University, Medford, Massachusetts. 
 
Rasmus Richter, diplomstudier i Fri konst vid Akademie der bildenden 
Künste, Wien 
 
Igor Blomberg Tranaeus, studier vid Akademie der bildenden Künste 
Wien, Diplomprogram i Fri konst. 
 
Nils Norström, ettårigt masterprogram i statsvetenskap (MA in Political 
Science) vid University of Chicago. 
 
Carl Mönefors, ett års MBA-studier vid Harvard Business School, Harvard 
University. 
 
Johan Klingborg, sex månaders gästforskning, inom ramen för dina 
doktorandstudier i litteraturvetenskap, vid University of British Columbia, 
Vancouver, Kanada 
 
Utdelning – hyllning! 
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 Stiftelsen Framtiden 
 
 Därefter återkommer landshövdingen och säger: 
 
 Fram till nu har jag talat i egenskap av ordförande i Gålöstiftelsen. Nu tänker 

jag byta skepnad och övergår till att tala om Stiftelsen Framtiden. Stiftelsen 
Framtiden tillkom 1985 i samband med landshövding Gunnar Heléns 
pensionsavgång. Det samlades då in pengar till en avskedsgåva och enligt 
Gunnar Heléns önskemål skapades en stiftelse med syfte bl.a. att främja kultur, 
vetenskaplig forskning, teknisk utveckling och social utveckling i 
Stockholmsregionen. Stiftelsen är enligt stadgarna uppdelad på 
intresseområdena KULTUR, SOCIAL UTVECKLING OCH 
NÄRINGSLIVETS UTVECKLING. 

 
 Jag kommer därför att dela ut stipendium inom samtliga dessa intresseområden. 
 
 KULTUR: 

 
• Föreningen Roslagens Sjöfartsminnesförening, i Älmsta, Norrtälje,  

 för deras arbete med att aktivt bevara och förmedla kunskap om 
de sjöhistoriska banden mellan Roslagen och Åland. 

  genom att locka unga och gamla att ta del av en unik 
skärgårdshistoria som blandar konst (måleri), konsthantverk, 
båtbygge, musik och museal verksamhet  

 genom att även bedriva undervisnings- och forsknings-
verksamhet. 

 Stipendiet tas emot av föreningens ordförande Lars Nylén.  
 
 SOCIAL UTVECKLING: 
 

• Föreningen the Good Talents,  
 för deras arbete med att ge unga i åldrarna 15 - 20 år i områden 

med socioekonomiska utmaningar en meningsfull sysselsättning 
och större känsla av egenmakt. 

 genom att skapa en rörelse av stärkta unga talanger som driver 
positiva förändringsprocesser i sina liv och i sina lokalsamhällen 
banar de väg för flera långsiktiga effekter. 

 Stipendiet tas emot av föreningens verksamhetschef Najat 
Abbas 
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 NÄRINGSLIVETS UTVECKLING: 
 

• Professor Magnus Mähring, Handelshögskolan Stockholm 
 för sin forskning inom ämnesområdena entreprenörskap, 

innovation och digitalisering med fokus på att stärka 
Stockholmsregionens konkurrenskraft och förnyelseförmåga. 

 
  
 Utdelning – hyllning! 
 
  
 Avslutning! 
 

Till alla er stipendiater ur Gålöstiftelsen, Sixten Gemzéus stiftelse och ur 
stiftelsen Framtiden vill jag nu framföra en tillönskan om en skön sommar och 
fortsatt framgång i studier eller i era värv som är så oerhört viktiga för ert eget 
framtida liv, men som också är en förutsättning för ett bra framtida Sverige. 
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