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Sammanställning över personer som har fått Gösta Frohms stipendium 
 
 

1990 
Siw Linde och Susanne Drougge 
För idén att starta en förskola med Friluftsfrämjandets barnverksamhet som bas, 
Barnstugeföreningen I Ur och Skur, samt förverkligande av denna idé 1985. 
 

1991 
Roy Westman 
För initiativet att starta Mulleriket i Sollefteå. 
 

1992 
Gerd Strandberg 
För skapandet av barnvisor med naturanknytning 
 
Sachiko Takami 
För hennes initiativ att introducera Skogsmulle i Japan 
 

1993 
Sally Sundbom 
För utveckling av Fjällfina i norra Sverige. 
 
Gunilla Cavonius, Finland 
För introduktion av Skogsmulleverksamhet i Finland. Gunilla var 
mycket aktiv och reste omkring som en Väckelsepredikant och höll Mulle-, Knytte- 
och Strövarkurser samt sommarkurser för föräldrar och barn. Många äldre kursledare 
från Sverige var i Finland och höll kurser på Finns folkhögskola. 
 

1994 
Berit Koen, Norge 
För introduktion av Skogsmulleverksamhet i Norge. 
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1995 
Ulf Melander 
Ulf Melander, musiklärare i Sollefteå kommunala musikskola, har lagt ner ett engagerat och 
hängivet arbete för att erbjuda Friluftsfrämjandets barnverksamhet möjligheter att lättare ta 
till sig alla de sånger och visor som bl.a. Gösta Frohm skrivit och tonsatt. Resultatet har bilvit 
två visböcker, Gammelmulles visbok 1 och 2, samt 2 CD-skivor. 
 

1996 
Anita Stigberg 
Anita Stigberg har under ett par decennier varit ledare i Friluftsfrämjandets barnverksamhet. 
Hon har de senaste åren engagerat sig i att utveckla barnverksamheten på Lida friluftsgård. 
Hon har svarat för att över 6000 barn har kunnat möta Skogsmulle och lära sig Mullevisor. 
Denna insats har bl.a. inneburit förutsättningar för att planera och uppföra Slaget om 
Dungen 1998. 
 
Bo-Johny Stockhaus 
Bo-Johny Stockhaus har under en lång tid varit verksam bland barn och ungdomar med 
handikapp. Han har tagit initiativ till och lett familjeläger sommar och vinter, varit drivande 
för verksamheten på Barnens Ö samt presenterat 1992 idén till Mulleriket på Lida och 
bidragit aktivt till genomförandet. 
 

1997 
Ilga Nilsson 
Ilga Nilsson får stipendiet för sitt engagerade, målmedvetna och framgångsrika arbete med 
att introducera Skogsmulle i Lettland. Arbetet har resulterat i att Skogsmulleledare har 
utbildats med stöd från Miljödepartementet, att verksamheten bedrivits framgångsrikt 
alltsedan 1994, att ledarhandledningar och visor mm har översatts till lettiska. Projektet har 
letts av Ilga Nilsson. 
 

1998 
Solveig Ahlström 
Solveig tilldelas Gösta Frohms stipendium för sin kreativa insats inom barnverksamheten, 
särskilt Skogsmulle och Skogsknyttar. Hon får stipendiet för sitt entusiastiska kursledarskap 
och för sin förmåga att se utvecklingsmöjligheter inom Friluftsfrämjandets barnverksamhet. 
Tillsammans med Ulla Wihlborg har hon nu senast med stor entusiasm genomfört flera 
utbildningar för Skogsmulleledare i St Petersburg i Ryssland med Neva River Clearwater som 
värdorganisation. 
 
Ulla Wihlborg 
Ulla tilldelas Gösta Frohms stipendium för sin kreativa insats inom barnverksamheten, 
särskilt Skogsmulle och Skogsknyttar. Hon har med sin entusiasm startat en I Ur och Skur-
förskola i sin kommun och dessutom lett och utvecklat lägerverksamhet för både Strövare 
och Skogsmullebarn. Tillsammans med Solveig Ahlström har hon nu senast med stor 
entusiasm genomfört flera utbildningar för Skogsmulleledare i St Petersburg i Ryssland med 
Neva River Clearwater som värdorganisation. 
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1999 
Pipsa Standerholm, Finland 
Våren 1979 introducerades Skogsmulleverksamheten i Finland. Det var 
Pipsa Standerholm som kom hem från Friluftsfrämjandets ledarkurs i 
Sverige och startade den första Skogsmulleskolan bland svenskspråkiga i 
Grankulla i Finland. 
När Suomen Latu, Friluftsfrämjandets systerorganisation, flera år senare 
1992, ville starta Skogsmulleverksamhet blev det helt naturligt att 
tvåspråkiga Pipsa Standerholm drog igång även denna verksamhet.  
Pipsa har översatt Skogsmullematerialet till finska. Hon har inte bara 
översatt texterna utan med sin stora känsla för innebörden av Skogsmulles 
budskap anpassat detta till en annan kultur. 
För sin stora insats, att med glädje och entusiasm helt i Gösta Frohms anda, 
sprida Skogsmulleidéen till Finlands barn i två kulturer, har Gösta Frohms 
Skogsmullestiftelse utsett Pipsa Standerholm till 1999 års stipendiat. 
 

2000 
Mimmi Sturebrand 
Mimmi Sturebrand har under många år varit verksam som Knytteledare, Skogsmulleledare 
och kursledare i sitt distrikt. Hon har också startat lokalavdelningen Aros och I Ur och Skur-
förskolan Boken. Hon är en efterfrågad ledare och inspirerande företrädare för både 
Skogsmulleverksamheten och Skogsmullefiguren på alla nivåer inom Friluftsfrämjandet. 
 

2001 
Marilyn Barden 
Marilyn Barden Värmdö lokalavdelning, tilldelas Gösta Frohms Pris för sin 
kreativa förmåga att sprida Skogsmulleidén till barnen i St Petersburg, 
särskilt till förskolor och skolans lågstadier. Marilyn Barden har en 
förmåga att se utvecklingsmöjligheter för en ny natursyn med en ny 
metodik för Rysslands barn, dvs. modell Skogsmulle. Tillsammans med 
organisationen Neva River Clearwater, har hon under många år varit den 
drivande kraften när det gäller ledarutbildning och ledarstimulans. 
Skogsmulle håller nu på att bli symbolen för barns lekfulla men likväl 
allvarliga miljöintresse särskilt kring floden Neva. Marilyn har helt i Göstas 
Frohms anda av entusiasm och inspirerat ledarskap, exporterat svenskt 
friluftsliv modell Skogsmulle och hans vänner, till Ryssland. 
 
Magnus Linde 
Magnus Linde har genom sitt ledarskap i Lidingö lokalavdelning haft en 
avgörande betydelse för vidareutvecklingen av barnverksamheten, 
genom att visa den kreativa förmåga som behövs för utbildning och 
nytändning hos ledarna. 
Magnus Linde tilldelas Gösta Frohms Pris för sina kreativa insatser i 
marknadsföringen av ”svenskt friluftsliv för barn”, modell Skogsmulle, till 
andra sidan Östersjön och även så långt bort som till Japan. Med sin 
entusiasm har Magnus Linde propagerat för I Ur Skur Förskolor, modell 
Mulleborg och dessutom lett och utvecklat ledarutbildning för Strövare 
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och Skogsmullebarn. Han har helt i Gösta Frohms anda visat stort 
engagemang för spridandet av Skogsmulleidén till andra länder. 
 

2002 
Laila Gustavsson 
Laila Gustavsson startade I Ur och Skur Förskolan Statarlängan 1989. Hon tilldelas Gösta 
Frohms pris för sitt engagerade ledarskap och förmåga att genom egna observationer, kurser 
och föredrag förmedla till andra hur förskolebarn påverkas positivt av utevistelse och 
friluftsliv i naturen. Genom sin entusiasm och goda förebild har hon inspirerat många ledare 
att starta I Ur och Skur Förskolor eller liknande verksamheter. Laila har på ett kreativt och 
engagerat sätt, helt i Gösta Frohms anda förmedlat vad naturupplevelser betyder för barns 
utveckling. 
 
Yutaka Takami, Japan 
Yutaka Takami är ordförande för Friluftsfrämjandet i Japan sedan 1992. Han tilldelas Gösta 
Frohms Pris för sitt engagerande, målmedvetna och framgångsrika arbete med att låta 
japanska barn få gå i Skogsmulleskola. Yutaka har genom sitt ledarskap haft en avgörande 
betydelse för utvecklingen av barnverksamheten. Han har på ett engagerat och kreativt sätt 
helt i Gösta Frohms anda, lyckats sprida Skogsmulles budskap: ”Var Rädd om Naturen” till 
barn och vuxna, såväl ledare som föräldrar och genom detta även fått politiker att inse 
vikten av att barnen får uppleva naturen i tidig ålder. 
 

2003 
Gun Jacobsson 
Gun Jacobsson förmedlar en rik och bred kunskap om vår natur och betydelsen av att vi alla 
värnar om de ekologiska samband som vi är en del av. Hon kombinerar detta på ett unikt 
sätt med en engagerande pedagogisk förmåga och en aldrig sinande entusiasm i spridandet 
av Friluftsfrämjandets budskap, helt i Gösta Frohms anda. Hon har på ett kunnigt och lekfullt 
sätt fördjupat och förnyat mullepedagogiken, inspirerat både barn och vuxna, och särskilt 
Skogsmulleskolans ledare. 
 

2004 
Harriet Guter 
Harriet Guter är en kreativ ledare, som tidigt insåg vikten av att barn i alla åldrar bäst får de 
ekologiska sambanden förklarade för sig ute i naturens friska luft. Hon har förverkligat idén 
att förskoleverksamheten I Ur och Skur får en fortsättning som skola och fritidshem. Ett bra 
initiativ, som fått många efterföljare ute i landet. Harriets välformulerade dokument om 
skolans verksamhetsidé ger en tydlig och bra beskrivning av hur skolan I Ur och Skur Utsikten 
bedriver sin verksamhet. Harriet gör också stora ideella arbetsinsatser inom 
Friluftsfrämjandets verksamhet. Att skolans alla barn, föräldrar och ledare självklart är 
medlemmar i Friluftsfrämjandet, knyter skolan starkare till Sveriges största 
friluftsorganisation. 
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2005 

Cecilia Kilhamn 
Sedan våren 1996 har Cecilia följt sin skogsmullegrupp genom Strövare till Frilufsare och 
avslutat med ett Frilufsarting som hon själv tog initiativ till. Nu har skogsmullebarnen blivit 
tonåringar och ska övergå till TVM-verksamhet.  
Cecilia har också fungerat som sektionsledare för Skogsmulle, för Strövare och för Frilufsare. 
Hon har uppmuntrat till planering av familjedagar, aktivitetsdagar, lett många kurser och 
inspirerat andra ledare att utveckla verksamheten. 
Genom sin stora bredd av verksamheten och särskilt för engagemanget att motivera 
ungdomarna att vara kvar i Friluftsfrämjandet för att anta nya utmaningar samt engagera 
hela familjen har Cecilia verkat helt i Gösta Frohms anda. För detta arbete har Gösta Frohms 
Skogsmullestiftelse utsett Cecilia Kilhamn till 2005 års stipendiat. 
 

2006 
Mulleriket i Uppsala 
I Sunnersta friluftsområde i södra Uppsala har Friluftsfrämjandets lokalavdelning i Uppsala 
sitt högkvarter. Där finns sedan augusti 1999 Mulleriket i Uppsala. Inne i skogen finns 
Skogsmulles koja, nere vid Fyrisån ligger Laxehyddan och uppe på nipan ovanför ån ligger 
Fjällfinas kåta. Novas rymdskepp landade på ängen nedanför Sunnerstastugan i oktober 
2005. I samband med familjedagar och dagar för förskolan finns Skogsmulle och hans vänner 
på plats och träffar barn och vuxna. 
Engagerade ledare för barnverksamheten i Uppsala lokalavdelning har på ett kreativt och 
nyskapande sätt erbjudit förskolebarn att i fantasi och verklighet få möta naturen under 
olika årstider tillsammans med Skogsmulle, Fjällfina, Laxe och Nova. 
 

2007 
Birgit Lund 
Ledare i Friluftsfrämjandets barn och vuxenverksamhet sedan 1967. Startade 
Skogsmulleskolan i Friluftsfrämjandet Handens lokalavdelning och har varit en av 
initiativtagarna av ” Strövare i klassen”, som är en verksamhet för barn i skolan. Entusiastisk 
och kreativ ledare med barnen och familjen och att värna om naturen i fokus. 
 
Olle Hjortsberg 
Ansvarig för att i samverkan med Friluftsfrämjandet och Botkyrka kommun byggt upp 
sagostigar och kojor för Skogsmulle och hans vänner på Lida på ett engagerat och 
professionellt sätt. Kvaliteten har hållits mycket hög, vilket har medfört att flera tusen barn 
funnit glädje i att gå på utflykt i naturen runt Lida. 
 
Tobias Thylin 
Ledare i barnverksamheten i Friluftsfrämjandet Skellefteå lokalavdelning. Utbildad 
friluftslärare med stort intresse för pedagogiska frågor om barn och handikapp och friluftsliv. 
Naturstigar och uteklassrum för barn och ungdomar har han genomfört, vilket inneburit en 
bra chans till ökad livskvalitet genom natur och friluftsliv för rörelsehindrade barn. 
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Berit Almén 
Skogsmulleledare på förskola i många år, sedan 20 år även grenledare i Friluftsfrämjandet 
Enskede lokalavdelning. Genom sitt engagerande sätt har hon startat Skogsmulle och 
Skogsknytteverksamhet på nya förskolor och i dagbarnvårdargrupper. Det har bidragit till att 
27 förskoleverksamheter i Enskede nu är ”Godkänd Skogsmulleverksamhet av 
Friluftsfrämjandet”. 
 

2008 
Anita Egle, Tyskland 
Anita Egle är uppvuxen i Lidingö och har sedan 18 år haft Skogsmullegrupper i Bayern där 
hon numera är bosatt. Anita har en glödande ambition att låta tyska barn få samma 
möjlighet som svenska barn att leka och lära i naturen. 
 
Jan-Åke Hillerud 
Jan-Åke Hillerud är kompositör, dirigent och skogsmulleambassadör. Tillsammans med Gösta 
Frohm skrev han 1985 barnoperan Slaget om dungen som bygger på Gösta Frohms böcker 
om Skogsmulle och hans vänner. Han har själv uppträtt som Skogsmulle i ett antal 
professionella föreställningar under 2007, då Skogsmulle fyllde 50 år, bl. a. i en föreställning 
där Skogsmulle möter Linné. 
 
Karin Byström 
Karin Byström har tillsammans med Gösta Frohm skapat Fjällfina. Hennes insatser har 
inneburit att fjällnaturen har fått sin miljöfigur samt att boken om Fjällfina kommit till. Karin 
har själv tagit på sig rollen som Fjällfina ett antal gånger på kurser och ledarutbildningar 
samt i möten med barn. 
 
Katarina Juhlin 
Katarina Juhlin är verksam i Södertälje lokalavdelning. Hon anser det mycket viktigt att lära 
invandrarbarn om djur och natur. I slutet av 1980-talet etablerade hon "Skogskul för 
invandrarbarn". Verksamheten integrerades så småningom i förskolor i Södertäljes 
invandrartäta områden. 
 

2009 
Marie Truedsson 
Marie introducerade Familjegruppverksamhet i Sollentuna som har blivit en mycket 
uppskattad verksamhet. Marie insåg att det hinder som idag finns för att en mamma eller 
pappa ska vilja engagera sig på sin fritid är knutet till det faktum att när båda förvärvsarbetar 
vill man gärna vara tillsammans på fritiden. Idén var att i stället för att man lämnar sitt/sina 
barn till en ledare som tar ut en grupp barn i naturen, så får hela familjen vara med och 
engagera sig.  
 

2010 
Barnstugeföreiningen I Ur och Skur Mulleborg 
Mulleborg är Sveriges första I Ur och Skur Förskola. Det var här I Ur och Skur-pedagogiken 
först prövades, utvecklades och finslipades. Hit kom Gösta Frohm ofta på besök för att leka 
och sjunga med barnen och för att testa nya sånger och idéer. I år fyller Mulleborg 25 år. 
Genom åren har Mulleborgs kunniga och drivande personal, i utmärkt samarbete med 
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energiska och entusiastiska föräldrar, blivit en inspirationskälla och kunskapsförmedlare till 
andra som önskat starta I Ur och Skur Förskolor. Under alla år har Mulleborg, pedagoger och 
föräldrar i samverkan med Lidingö lokalavdelning av Friluftsfrämjandet, verkat för att skapa 
naturmedvetna och friluftsintresserade familjer. Man har under årens lopp tagit emot 
många studiebesök, både från Sverige och utlandet. 
 

2011 
Anita Ierike, Lettland 
För sitt engagerade, målmedvetna och framgångsrika arbete med att introducera och 
utveckla Skogsmulle i Lettland. 
 

2012 
Ylva Sandberg 
För att hon på ett kreativt sätt genomfört många idéer inom barnverksamheten.  
Med sitt entusiastiska ledarskap har hon startat nya aktiviteter, bland annat Familjeverksamheten 
”Lek och Sång i naturen” som är älskat av både barn och föräldrar. 
 

2013 
Pia Nyström 
Pia Nyström Sköld, ordförande i Friluftsfrämjandets lokalavdelning i Västerort, är utbildad 
sjukgymnast och märkte tidigt att lek och rörelse för förskolebarn medverkade till att barnet 
utvecklade sin motorik och fantasi när de lekte ute i naturen. 
1991 började Pia som Skogsknytteledare för barn i ålder 2-4 år och startade sedan 
familjedaghemmet Nockebyhovsknyttarna, med Friluftsfrämjandets barnverksamhet I Ur 
och Skur. Utöver sin verksamhet är Pia en mycket uppskattad kursledare för blivande 
Skogsknytte och Skogsmulleledare inom Friluftsfrämjandet och hon har i sin lokalavdelning 
startat många nya Skogsknytte och Skogsmullegrupper för barn och föräldrar. 
 

2014 
Maria Värendh 
Maria får stipendiet för att hon på ett nyskapande och kreativt sätt integrerat hörande barn 
med barn som har hörselnedsättning i sin Skogsknytte och Skogsmullegrupp så att de får 
uppleva naturen med alla sinnen. 
 
Elena Arkhipova, St. Petersburg i Ryssland 
För att hon på ett förtjänstfullt sätt arbetar med Skogsmullepedagogik och miljöarbete på 
flera förskolor och skolor i sin stad. Figuren Skogsmulle är symbolen för det miljöarbetet. 
Hon sprider även sina erfarenheter till lärare och barn i andra städer.  
 

2015 
Kerstin Björck 
Har lång erfarenhet som skogsmulleledare och inom I Ur och Skur Förskolan Mullebo i 
Haninge. På sin fritid har hon sedan 10 år haft Familjemulleverksamhet och hon har på ett 
kreativt sätt fortsatt utveckla Skogsmulleverksamheten i sina familjemullegrupper. Det har 
uppskattats både av barn och föräldrar. 
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Skogsmulleledarnas riksförening från Finland  
Har som syfte att fungera som en sammanslutning av skogsmulleutbildare och 
skogsmulleledare i den finska föreningen Suomen Latu. Föreningen har 1150 medlemmar 
och betyder mycket för utvecklingen av Skogsmulleverksamheten i den finsktalande delen. 
 

2016 
Marie Wilhelmsson 
För att hon är en eldsjäl med stor kunskap kring barn där betydelsen av Skogsmulle och 
utepedagogik är i fokus. Hon är barnledare i Friluftsfrämjandets lokalavdelning i Malmö där hon 
träffar nya målgrupper av barn och ledare. 


