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GÖSTA FROHMS SKOGSMULLESTIFTELSE 2017   

 
 
 

År 2017 fyllde Skogsmulle 60 år och han har 
firats runt om i Friluftsfrämjandets 
lokalavdelningar. 
 
År 1957 startade den första 
”Skogsmulleskolan” efter att 
Friluftsfrämjandet i oktober 1956 genomfört 
en barnledarutbildning på Lida i Botkyrka. 
Gösta Frohm var ansvarig för kursen och 
blivande ledare från olika delar i landet var 
med. Gösta iklädde sig rollen som 
Skogsmulle för första gången. 
 
Sedan 1957 bedriver Friluftsfrämjandet 
Skogsmulleverksamhet, som det heter idag,  
och mer än 2 miljoner barn har genomgått 
Skogsmulleverksamheten. Idag finns 
verksamheten även inom förskolans värld 
och I Ur och Skur sedan 1985. Runt 200 
förskolor har Skogsmulle i förskolan. I 
lokalavdelningarna genomförs verksamheten 
även med ideella ledare. 
 
Skogsmulleverksamheten har blivit så 
populär att barn i andra länder får möjlighet 
att träffa Skogsmulle och hans vänner, 
Fjällfina, Laxe och Nova. 
Det första landet som startade verksamheten 
var Finland år 1979, de firar 40 år 2019. 
Japan startade sin verksamhet 1992 och är 
numera spridd i nästan hela Japan och de har 
genomfört över 200 barnledarutbildningar. 
År 2017 firade de 25 år. 
 
Dessa bägge länder har fler ledare och barn i 
sina verksamheter än vad vi har i Sverige! 
 
År 2002 genomfördes det första 
Skogsmullesymposiet på Lida i Botkyrka, 
Syftet var att utbyta erfarenheter med 
varandra och det skedde i en samverkan 
mellan Gösta Frohms Skogsmullestiftelse, 
Friluftsfrämjandet, Stiftelsen I Ur och Skur   
och Studiefrämjandet. Deltagarna var från 
Sverige, Finland, Norge, Lettland, Ryssland, 
Japan och Tyskland. Gemensamt kom vi 
överens om att detta skulle fortsätta med tre 

års mellanrum och olika länder erbjöd sig 
värdskapet. Först ut var Ryssland; 
Vartemjagi. Sedan kom Finland; Esbo, 
Japan; Kobe, Lettland; Saldus, och nu senast 
i Wales; Dare Valley i augusti 2017. Vi ser 
fram emot nästa symposium som ännu inte 
är bestämt. År 2007 var det ett nationellt 
symposium på Lida 
 
År 2017 var ett jubileumsår både för 
Friluftsfrämjandet som fyllde 125 år och 
Skogsmulle som fyllde 60 år. Delar av 
stiftelsen deltog i Friluftsfrämjandets firande 
på Haga 4 oktober, en minnesvärd dag med 
fokus på barns hälsa och rörelse. Skogsmulle 
var med och träffade barn och vuxna. 
 
I stiftelsen har vi haft många olika uppdrag 
och åtaganden under året och det viktigaste 
skedde på Lida den 24 september där årets 
stipendium delades ut till en kreativ ledare. 
Medverkande vid stipendieutdelningen var 
Anna Frohm och Sten Frohm. År 2017 blev 
det Anna Westerlund som fick ta emot  
10 000 kr ur vår fond. Hon fick det som 
lärare i den första I Ur och Skur skolan 
Utsikten på Lidingö. Hon har även skrivit 
böcker och handledningar om utepedagogik 
och arbetet i förskolor och skolor. Dessa 
används vid våra barnledarutbildningar. 
 
Till Lida friluftsgård hade drygt 2000 
personer kommit för att fira Skogsmulle 60 
år. Botkyrka lokalavdelning ansvarade för 
dagen med vår medverkan. Fantastiskt! 
 
Vecka 26 medverkade Anita och jag i 
ledarveckan i Idre. Vi hade bl a en workshop 
om hur man går in i rollen som Skogsmulle, 
Fjällfina, Laxe och Nova. Vi hade även 
uppdraget att gestalta firandet av Skogsmulle 
60 år den första dagen. Där medverkade 
Skogsmulle som fick ta emot presenter och 
teckningar från barn och vännerna Fjällfina, 
Laxe och Nova. Det var en fin stund med 
runt 900 personer, små och stora, 
närvarande. 



3 

 

 
Under året har vi även förbättrat och 
reviderat vår hemsida där vi bl.a lade ut en 
”vädjan om bidrag till vår fond” för 
kommande stipendiater. Detta har resulterat 
i att vi fått in 25 500 kronor, vilket vi är 
väldigt tacksamma för. 
 
Under året har vi även översatt ” Känner du 
Skogsmulle” till engelska. Siw har gjort 
översättningen med hjälp från Rosaleen 
Joyce från England. En översättning till 
tyska beslöts också. Den kommer 2018 och 
där är det Anita Egle som är 
skogsmulleledare och har gjort den tyska 
översättningen. 
 
Stiftelsen tog även initiativ att göra en 
översättning av födelsesagorna och visorna 
till engelska. Siw fick uppdraget och även här 
har Rosaleen Joyce varit behjälplig med 
översättningen. Anders Petterson, som 
illustrerat Nova boken, gjorde layout och 
tillförde några nya illustrationer.  
 
Den 7 oktober var det dags att fira 
Skogsmulle 60 år på Skansen med blött och 
kallt väder. Trots det kom nästan 400 små 

och stora tappra till firandet och dom fick 
träffa Skogsmulle, Fjällfina, Laxe och Nova 
på Tingsvallen. Skogsmulle fanns även som 
vanligt vid Skogsarbetarkojan, något som vi 
regelbundet genomfört sedan 20 år tillbaka.  
 
År 2017 avgick Ann-Cathrine Fornander ur 
stiftelsens styrelse och är numera 
hedersledamot. Ann-Cathrine har varit med i 
stiftelsen sedan starten 1986 och blev utvald 
av Gösta Frohm. Hon är nog den som 
agerat Skogsmulle flest gånger, då många 
barn och vuxna fått uppleva hennes 
entusiasm och lekfullhet i rollen som 
Skogsmulle. Tack Ann-Cathrine för all din 
energi under alla år! 
 
Vårt traditionella julbord genomfördes 
sedvanligt på Lida Värdshus i trevligt 
sällskap och god mat. 
 
Stiftelsen har sedan första året 1986 delat ut 
37 stipendier med en summa mellan 5 000 
och 10 000 kronor per år och det hoppas vi 
kunna fortsätta med. Vi hoppas att vi även i 
fortsättningen får nya bidrag till stiftelsens 
fond. 

 
Vi vill tacka för alla bidrag och alla ni engagerade ledare och funktionärer som bidragit 
och medverkat på olika sätt vid firandet av Skogsmulle 60 år. 
 
 

 
 Jill Westermark 
 ordförande 
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GÖSTA FROHMS STIPENDIUM 2017 
 

Stipendiat 
År 2017 valdes Anna Westerlund att ta emot Gösta Frohms stipendium på 10  000 kronor. 
Anna valdes för att hon på ett inspirerande sätt, i sin roll som lärare på den första I Ur och Skur 
skolan i Sverige, Utsikten i Lidingö, har utvecklat utomhuspedagogik för förskola och skola. Hon 
har skrivit all I Ur och Skurs nuvarande kurslitteratur och har inspirerat många nya pedagoger 
med sin kunskap. ”Skogsmulle och hans vänner” är en stor del av den friluftsverksamhet som 
genomsyrar I Ur och Skurs pedagogik. 
 
Utdelningen 
Anna fick ta emot sitt stipendium på Lida Friluftsgård i samband med att Botkyrka 
lokalavdelning arrangerade en familjefriluftsdag söndagen den 24 september bl a för att fira 
Skogsmulle 60 år. 
Familjedagen och stipendieutdelningen hade samlat ett stort antal besökare och efter utdelningen 
bjöd Skogsmullestiftelsen in Anna med närmaste familjemedlemmarna och intresserade ledare 
från Botkyrka till ett mingel i Naturporten där Anna fick möjlighet att berätta litet om den 
verksamhet som hon driver på Norrtälje Naturcentrum. 
 
Information och upprop   
Uppropet om att lämna in förslag till stipendiat fanns redan på hösten 2016 på Stiftelsens 
hemsida. Det spreds i Friluftsfrämjandets Nyhetsbrev till alla ledare i Sverige och fanns med på 
ledarforum på Facebook. Det har tryckts upp och delats ut vid ledarsamlingar och konferenser. 
Pressmeddelande om att Anna Westerlund fått stipendiet skickades ut via FF Riks i mars. På 
samma sätt skickades även en pressinformation ut i september med inbjudan att delta på 
stipendieutdelningen på Lida Friluftsgård. En artikel om Anna var införd i Norrtelje Tidning. 

 
 

HEDERSLEDAMÖTERNA 
 

Hedersledamöterna har under året fått information om årets stipendiat och om att vår 
verksamhetsberättelse finns att läsa på vår hemsida. En påminnelse gick ut om att Skogsmulle 
firade 60 år den 24 september på Lida, då även Gösta Frohms stipendium delades ut till Anna 
Westerlund. 
Hedersledamöterna har också fått en liten rapport från Skogsmullesymposiet i Wales och den 
deklaration, som antogs den sista symposiedagen. 

 
 

SAMARBETEN MED ANDRA ORGANISATIONER 
 

Skogsmulle på Lida  
Skogsmulle fortsätter fortfarande efter 20 år 
att träffa barnen på Lida varje söndag i maj 
och september, 8 tillfällen. Grunden till detta 
lades av Stockholms Distriktsförbund 
(nuvarande Region Mälardalen) genom ett 
projekt på Lida. Verksamheten har 
genomförs nu i samarbete mellan GFS, Lida 
Friluftsgård och Friluftsfrämjandet, Botkyrka 
lokalavdelning. Verksamheten är fortfarande 

mycket uppskattad och välbesökt, till och 
med flera barn för varje termin. Vid varje 
tillfälle kommer barnen tillsammans med sina 
småsyskon och föräldrar och nästan varje 
gång är det många av barnen som aldrig 
träffat Skogsmulle tidigare. Anita Stigberg, 
Helene Lagerlöf och Jenny Eckerud har 
agerat som Skogsmulle under året. 



 
Skogsmulle på Skansen  
Skogsmulle på Skansen har även under 2017 
genomförts vid 5 tillfällen. Vid ett av dessa 
tillfällen, den 7 oktober, firades Skogsmulle 
60 år. Skogsmulle fanns vid 
Skogsarbetarkojan, vid Skogens hus var det 
naturpyssel för barnen och på Tingsvallen 
blev det en liten födelsedagsföreställning där 
Fjällfina, Laxe och Nova kom med presenter 
till Skogsmulle. Firandet avslutades med att 
Kocken Klorofyll kom och lagade en god 

”soppa” där barnen fick hjälpa till med 
ingredienserna. Skogsmulles naturstig var 
denna dag bemannad och det var 25 
barnledare som höll ihop dagen trots regn 
och blåst. Ca 400 barn och vuxna deltog i 
festligheterna. Samtliga barn fick det lilla 
häftet ” Känner du Skogsmulle”  
Kajsa Källström och Anita Stigberg har agerat 
Skogsmulle under året och Jill Westermark 
har varit ansvarig. 

 
 
Ledarveckan I Idre  
Vecka 26 medverkade Jill Westermark och Anita Stigberg på ledarveckan som ledare och höll 
invigningen av veckan med firandet av Skogsmulle 60 år. Skogsmulle fick presenter av Fjällfina, 
Laxe och Nova och barnen kom med teckningar och hade skrivit fina verser till Skogsmulle. Av 
alla teckningar som barnen som tillverkat gjorde vi en utställning som sattes upp på en skärm vid 
samlingshuset. 
Stiftelsen genomförde en Workshop ”Skogsmulle i Fantasi och verklighet”. 5 ledare deltog och 
fick prova på att ikläda sig rollen som figurerna. Vår handledning ” Skogsmulle När, var, hur” 
ingick i Workshopen. 
Anita Stigberg hade även en dag ett uppdrag som Skogsmulle på en workshop där även de andra 
figurerna medverkade. Runt 900 personer barn och vuxna medverkade under veckan. 
 
 
Familjefriluftsdagen på Lida   
Familjedagen på Lida genomfördes detta år 
med särskilt focus på firande av Skogsmulle 
60 år. Barnen tillverkade egna mullehattar, 
ritade födelsedagskort till Skogsmulle och 
inbjöds att tillsammans med sina föräldrar 
promenera på Skogsmullestigarna och där 
träffa Skogsmulle och hans vänner Laxe, 
Fjällfina och Nova (Jenny Eckerud, Ester 
Arendsen, Erica Govella och Kajsa 
Källström). Alla figurerna, barn och föräldrar 
samlades därefter för att hylla Skogsmulle 
med blomsterkrans, sång och musik. Anna-
Lena Hyllengren accompanjerade på dragspel. 

Enligt tradition delades Skogsmullestiftelsen 
ut Gösta Frohms Stipendium under 
högtidliga former med sång och musik. 
Dagen genomfördes med ett större antal 
samarbetspartners än tidigare år (Botkyrka la, 
GFS, Lida Friluftsgård, ICA Nära i Riksten, 
Barn i stan, Bergans, Botkyrka bibliotek och 
Studiefrämjandet) och samlade ett mycket 
stort antal besökare. Parkeringen var helt 
överfull och antalet personer beräknades med 
hjälp av Leif Wallin på Lida till c:a 2500.  

.  
 
Ledarträff på Mulleborg   
Den 23 oktober samlades 30 intresserade mulleledare på Mulleborg. Vi fick lyssna på Marie 
Wilhelmsson som talade om vikten av att vid tidig ålder vara ute i naturen, utomhuspedagogik 
och platsens betydelse för lärandet. 
 
 
Studiefrämjandet 
Samarbetet med Studieförbundet Studiefrämjandet har fortsatt under året och vi har vi fått hjälp 
med utskrift och kopiering av material till arrangemang som Stipendieutdelningen och firandet av 
Skogsmulle 60 år.  
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Internationella  gruppen 
 
Lisa Larsson är FF Riks kontaktperson för  
den internationella Skogsmulleverksamheten.  
  
FF Riks har under augusti månad, genom 
Lars Lundström, deltagit i internationella 
skogsmullesymposiet i Wales. Förutom att 
han träffade deltagare från olika länder så 
deltog han även i ett möte rörande den 
internationella verksamhetens framtid. 

Representanter för FF Riks, FF Japan och 
Finlands två organisationer har under år 2017 
haft möten om ett nytt licensavtal gällande 
samarbete i framtiden. FF Riks, Lars 

Lundström meddelade att nuvarande avtal 
gäller ytterligare ett år dvs. under 2018. 

England och Skottland har skickat ”UK 
position statement” (nulägesrapport och 
förslag på framtida samarbetsformer). Lars 
Lundström har svarat att han kommer att ta 
hänsyn till underlaget i kommande 
verksamhetsplan för 2018. 

FF Japan har firat 25 års jubileum i november 
och Finland kommer att fira 40 års jubileum 
under 2019

. 

 

REPRESENTATION 
 

Samordningsgrupp barn    
Repr: Jill Westermark 
 
Firande av Friluftsfrämjandet 125 år och Skogsmulle 60 år Hagaparken    
Repr: Jill Westermark, Siw Linde, Anita Stigberg, Tuula Torro och Sachiko Takami. 
 
Workshop ”Skogsmulle in i framtiden”,    
Repr: Jill Westermark och Anita Stigberg. 
 
Symposiet i Wales,  
Repr: Siw Linde, Sachiko Takami och Kajsa Källström 
 
Friluftsfrämjandet i Japan 25-årsjubileum   
Repr: Sachiko Takami. 
 
Studiebesök på Norrtälje Naturcentrum. 
Den 7 september besökte Jill Westermark, Siw Linde och Anita Stigberg Naturcentrum där årets 
stipendiat Anna Westerlund arbetar.  
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INTERNATIONELLA KONTAKTER 
 
 
25-26 januari kom 30 studenter och två lärare 
från Glouchestershire University, England till 
Lidingö och gjorde tillsammans med Siw och 
Magnus studiebesök på Mulleborg och På 
Stubben. 
 
3 mars gjorde 19 studenter från Shukutoku 
universitet i Tokyo studiebesök på Mulleborg 
tillsammans med Sachiko. 
 
28 mars tog Siw hand om 5 besökare från 
Reggio Thessaloniki Kindergarten i 
Tessaloniki, Grekland och visade dem 
Mulleborg. 
 
2-3 juni höll Siw och Magnus tillsammans 
med Kajsa en Skogsmulleledarutbildning på 
Zilvinas Karpis förskola Lauko Darzelis, 
Vilnius, Litauen med 18 deltagare varav två 
från Estland och en från Ukraina. 
 
3 juli besökte Heidi Bruce Mulleborg 
tillsammans med Siw och Magnus. Heidi är 
styrelseordförande i Orcas Islands Forest 
School i Washington State, USA. Hon har 
bedrivit förskola i två år på denna lilla ö utan 
broförbindelse. 
 
3-7 augusti deltog Sachiko, Kajsa och Siw i 
det sjätte internationella Skogsmullesymposiet 
i Dare Valley, Wales arrangerat av Darren 
Lewis med sitt företag ”Ignite Up”. Dit kom 
65 deltagare från 8 olika länder och bl. a 
deltog Friluftsfrämjandets generalsekreterare 
Lars Lundström de två första dagarna. 
 
30 augusti tog Siw och Magnus hand om 
Laura Harvey och hennes två kollegor från 
Forest School, Essex Wildlife Trust för besök 
på Mulleborg. På Stubben och Utsiktens 
skola. 

13 november besökte 10 lärare från förskolan 
Pionier Kids, Tokyo tillsammans med Sachiko 
Mulleborg. 
 
16 november besökte 10 lärare från 
Grekland, Spanien och Island Mulleborg. De 
deltog i ett Comenius projekt tillsammans 
med Hersby läroverk på Lidingö. 
 
 
 
 
19 november-3 december for Siw, Kajsa och 
Magnus till Kina på inbjudan av Amerigo 
Sivelli, som i maj 2016 besökt På Stubben 
tillsammans med 16 kineser. 
Via Beijing flög vi direkt till Hangzhou, där vi 
höll ett heldagsseminarium vid Nature 
Education School i Tianmu Mountain i regi 
av en organisation, som kallas WILDNESS 
OF THE EARTH. Vi informerade om 
Skogsmulle, I Ur och Skur och Barnens 
Kompass både i teori och praktik. 
Några dagar senare höll vi en Skogsmullekurs 
i Tianchi Scenic Zone i Suzhou. Den 
ordnades av Amerigo och hans medarbetare 
Cynthia och Wendy med bistånd av en lokal 
förskola, som vi senare fick tillfälle att besöka. 
Kursen med 32 deltagare omfattade 4 dagar, 
och det kändes nödvändigt då vi behövde 
tolkning hela tiden. Planen är att på sikt skapa 
ett nätverk för utbildning av kinesiska 
förskollärare med lärare från olika länder. 
Efter kursens slut besökte vi Beijing Normal 
University Taihu MingZhu SuZhou branch 
Kindergarten med 170 barn och 40 
förskollärare. 
Sista uppdraget hade vi i Jinan vid ett forum 
för ”Quality of Kindergarten Training” för 
300 förskollärare.

 
(Vill du läsa mera beställ Kinarapporten från Siw likaså rapport från Skogsmullesymposiet i 
Wales, s.linde@telia.com) 
 
Anita Egle har översatt ”Känner du Skogsmulle?” till tyska. 
Siw har med hjälp av Rosaleen Joyce översatt ”Skogsmulle och hans vänner” till engelska. Anders 
Pettersson har gjort nya illustrationer och häftet innehåller alla sagorna och sångerna med noter. 

mailto:s.linde@telia.com
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HEMSIDAN 
 

Gösta Frohms Skogsmullestiftelse har under året fortfarande sin hemsida under 
Friluftsfrämjandet, www.friluftsframjandet.se/skogsmullestiftelsen. Vi har en kontaktperson 
på Riks, Samuel Svensson, som tar emot våra önskemål och verkställer dem i samklang med FF:s 
policy för hemsidan. 
 
 
 

STIFTELSENS STYRELSE 2017 
 

Styrelseledamöter 
Jill Westermark, ordförande 
Sachiko Takami, vice ordförande 
Anita Stigberg, sekreterare 
Siw Linde, kassör 
Sally Sundbom 
Kajsa Källström 
Marie Truedsson 
Tuula Torro, kontaktperson Friluftsfrämjandets Riksorganisation 
 
Lennart Hyllengren, revisor 
Inga Skoog, revisorssuppleant  
 
Styrelsemöten 
Har genomförts vid tre tillfällen under året, 5 februari (protokoll nr 101), 11 mars (protokoll nr 
103) och 6 december (protokoll nr 104). 
 
Årsmötet genomfördes den 11 mars (Protokoll nr 102) på Mulleborg. 
 
Sommarträff ägde rum hos Jill Westermark i Tyresö den 26 augusti. 
Julmåltid åts på Lida värdshus lördagen den 9 december. 
 
Arbetsutskottet, AU 
I arbetsutskottet har ingått: Jill Westermark, Anita Stigberg, Siw Linde och Sachiko Takami. 
 
AU-möten   
Arbetsmöten har genomförts vid 2 tillfällen: 23 maj, 30 oktober 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.friluftsframjandet.se/skogsmullestiftelsen
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EKONOMI 

 
Sammanfattning 2017 
Stiftelsens plusgiro är 169 45 32 – 1 
Stiftelsens organisationsnummer är 802409 – 6482 
 
Stiftelsen har ingen garanterad finansiering för sitt uppdrag. Vi försöker att på olika sätt hitta 
former för att årligen kunna fortsätta dela ut stipendiet. Under detta år har dock våra fonders 
värde stigit något och Stiftelsen har mottagit en del bidrag genom gåvor. 
 
Stiftelsen har erhållit ett bidrag på 20 000 kronor från Sigurd och Elsa Goljes Minne. Det räckte 
till att ta fram en skrift på engelska för barn ”Skogsmulle and his friends”. Tre ledamöter i GFS 
kunde även få ett bidrag på 2 000 kronor vardera för deltagande i Skogsmullesymposiet i Wales. 
 
 
 
 
Stockholm i mars 2018 
 
 
 
Jill Westermark Sachiko Takami Anita Stigberg 
 
 
 
Siw Linde  Sally Sundbom 
 
 
 
Kajsa Källström Tuula Torro  Marie Truedsson 
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