
Sammanställning av pristagare 2022 

Ingeborg Hedbergspriset 

Marianne Wallgren, Bjästa 

Norrlandsförbundet firar 70-årsjubileum med att instifta Ingeborg Hedbergpriset. Den allra 
första pristagaren är Marianne Wallgren, Bjästa. Marianne har varit aktiv i Nätra 
Hembygdsförening sedan början av 2000-talet och dess ordförande de senaste 13 åren. Under 
hennes drivande ordförandeskap har Nätra Hembygdsförening utvecklats från traditionell 
hembygdsförening till betydande aktör i lokalsamhället. Mariannes engagemang täcker i 
princip alla föreningens verksamhetsgrenar - från servering till renovering. Enligt Nätra 
Hembygdsförening, som nominerat Marianne har hennes engagemang fått andra att arbeta 
ideellt, fått igång sponsring till hembygdsföreningen från lokala företag och stöttat och 
engagerat människor som via arbetsmarknadsåtgärder fått arbeta i föreningens verksamheter. 
En året-runt Secondhandbutik har också startats. Under Mariannes ordförandeskap har en 
musei- och samlingslokal byggts upp i Köpmanholmen, den s.k. Ringarbönninga. Marianne 
har lagt ned stort arbete för att detta projekt kunnat gå från idé till verklighet. Hösten 2021 
fick föreningen, mycket också tack vare Marianne, möjlighet att förvärva Herrgårdsflyglarna i 
Köpmanholmen. Den plats där Ingeborg Hedberg levde och där hennes sociala och kulturella 
engagemang för Köpmanholmen, Nätrabygden och Norrland växte fram. 

 
Motivering till utmärkelsen 
Marianne Wallgen tilldelas Ingeborg Hedbergpriset för sitt stora engagemang för ideellt, utvecklande 
föreningsliv, helt i den anda som Ingeborg Hedbergs skapade. Hennes goda idéer lever vidare och 
utvecklas med Marianne Wallgren som en stark, drivande kraft. 

 

Norrbotten 

Norrlandsbjörnen 
Johan och Sara Väisänen, Övertorneå 

År 2005 bestämde sig Johan och Sara Väisänen för att starta ett företag inom besöksnäringen 
med hundspannsturer som huvudattraktion. Sedan dess har företaget ”Explore the North” 
utvecklats till en verksamhet med 36 helårsanställda, och 127 vinteranställda.  

De etablerar nu en helt ny anläggning där de investerar cirka 50 miljoner kronor i 40 
landskapshotellrum med 80 bäddar på Luppiobergets unika klipphällar med panoramavy.  

Att kalla paret Väisänen för ”jobbskapare” på landsbygden är ingen överdrift. De värdesätter 
möjligheten att kombinera sitt arbete med att leva i samklang med naturen och att träffa 
många människor.  



”Explore the North” har ett gott rykte långt utanför Norrbottens gränser. 
 
Motivering för priset: 
Johan och Sara Väisänen har på ett förtjänstfullt sätt utvecklat besöksnäringen i Kangos 
genom företaget ”Explore the North”. Med den nya satsningen på Luppioberget tas nya steg 
för att expandera verksamheten. För framgångsrikt entreprenörskap tilldelas Johan och Sara 
Väisänen Norrlandsbjörnen för Norrbottens län 2022. 
 
 
 
Olof Högberg-plaketten 
Britta Marakatt-Labba, Övre Soppero 
Britta Markakatt Labba målar med nål och tråd, ett arbetssätt med tid för eftertanke. I sina 
bilder skildrar hon samernas liv, historia och kultur, liksom motstånd och kamp. Hennes 
motiv hämtas från samisk muntlig tradition, minnen, drömmar och mardrömmar. Britta 
Marakatt Labba är mångfaldigt prisbelönt och hyllad.  
Britta Markakatt Labba fick internationellt genombrott 2017 när hennes verk ”Historjá” 
visades på Documenta i Kassel i Tyskland. ”Historjá, stygn för Sápmi” är namnet på Thomas 
Jacksons aktuella dokumentärfilm om henne.  Han har följt henne under fyra år och filmen 
berättar om hennes konstnärskap. Under våren 2022 deltar hon som en av tre svenska 
representanter vid konstbiennalen i Venedig.   Britta Markakatt Labba var med om att bygga 
upp samiska konstnärsförbundet. Hon utsågs till filosofie hedersdoktor vid humanistiska 
fakulteten vid Umeå universitet 2014 
 
Motivering för priset: 
För ett imponerande konstnärskap där förmågan att få form och innehåll att samverka till en 
helgjuten poetisk skildring av samisk verklighet och historia tilldelas Britta Markakatt Labba Olof 
Högbergs-plaketten för Norrbottens län 2022. 

 

Västerbotten 
Norrlandsbjörnen 
 
Pär Lärkeryd, Umeå 
Pär Lärkeryd är för närvarande verksam som VD för skogsägarföreningen Norra Skog som 
omfattar de fyra nordligaste länen med tillsammans 27 000 medlemmar. Han har en lång och 
gedigen erfarenhet från den skogstekniska branschen med ledande befattningar hos Rototilt 
och Indexator. 
Pär Lärkeryd har även varit verksam inom Umeå universitet och utsågs 2019 till teknologie 
hedersdoktor vid Luleå Tekniska Universitet och är fortsatt engagerad vid universitet genom 
att vara ledamot i dess styrelse. Genom nära samarbeten med lärosäten och ett stort 
engagemang för jämställdhet och skogliga frågor, hittar han konstruktiva lösningar på 
samhällsutmaningar. 
Lärkeryd har svarat för en mycket stark pionjärinsats när det gäller att utveckla 
jämställdhetsfrågorna inom skogsbranschen och även inom andra områden. Genom sitt arbete 
har han påvisat hur viktigt jämställdhetsarbetet är för alla framgångsrika organisationer, inte 
minst ur ett hållbarhetsperspektiv. 
  
Motivering för priset: 



För sina utomordentligt stora och betydande insatser för ett ökat jämställdhetsarbete, framför 
allt inom mansdominerade branscher, tilldelas Pär Lärkeryd Norrlandsbjörnen för 
Västerbottens län 2022. 
 
 
Olof Högberg-plaketten 
Annika Norlin, Umeå 

Det är på tiden att Annika Norlin, som också är känd under sina artistnamn Säkert! och Hello 
Saferide, får Olof Högbergs-plaketten – också. Hon är en framgångsrik artist, låtskrivare och 
författare. Hon är en högst värdig mottagare som fått många bevis på uppskattning i form av 
utmärkelser och stipendier. Sedan hennes debutalbum släpptes 2005 har det blivit många, 
Evert Taube-stipendiet, Ulla Billquiststipendiet och ett antal Grammispriser. Norlin vilar inte 
på lagrarna utan fortsätter skapa och utvecklas. Nyss kom hennes senaste album Mentor.  

Annika Norlin debuterade som skönlitterär författare 2020 med novellsamlingen ”Jag ser allt 
du gör” som nominerades till Augustpriset.  

 

Motivering för priset:  
För en imponerande gärning som artist, låtskrivare och författare tilldelas Annika Norlin Olof 
Högbergs-plaketten för Västerbottens län 2022.  

 

Jämtland 
Norrlandsbjörnen 
Caroline Fredin, Vemdalen 

Caroline Fredin såg tidigt möjligheterna med sociala medier. Efter att ha flyttat runt på olika 
orter och haft olika jobb återvände hon 2006 till sin hembygd. Hon startade en 
inredningsbutik och lät sina kunder vara med i realtid vid sina inköpsresor via sociala medier 
och boka föremål. Under en mässa sålde hon varor för en kvarts miljon kronor och blev 
nominerad till Årets butik i Sverige 2016. 
 
Idag kallar hon sig outdoor-inspiratör, varumärkesbyggare och platsutvecklare. Caroline 
brinner för att utveckla Vemdalen och byarna runt omkring till att vara en destination året 
runt. Hon har startat facebooksidan "Vemdalen by" och Instagramkontot @vemdalen som 
idag har över 10 000 följare. Fredin är ansvarig för det nystartade Eldsjälsnätverket i 
Härjedalen som syftar till att koppla ihop likasinnade så att de tillsammans kan utveckla hela 
landskapet.  
 
Motivering för priset: 
Carolin Fredin har genom konkreta handlingar utvecklat sin hembygd, Vemdalen. Hon är en 
sann entreprenör som med kreativitet utvecklat både egna verksamheter och lyft Vemdalen 
som besöksort. Carolina Fredin tilldelas Norrlandsbjörnen för Jämtlands län 2022.  
 
Olof Högberg-plaketten 
Clara Bodén, Rödön 



Clara Bodén, är filmskapare, fotograf och producent bosatt på Rödön, Jämtland. Hon har 
blivit känd för sitt arbete med "norrlandsfrågor", till exempel i filmen "Stamnätet", som 
handlar om energiproduktion och kolonialism, att leva omgiven av enorma naturresurser men 
få höra att man bor i en "fattig landsände" liksom i senaste kortfilmen "Först här" (2021) 
vilken handlar om nutidsmänniskans förhållande till skog och natur. Clara Bodén driver sedan 
2011 produktionsbolaget Vapen och Dramatik, en konstnärlig plattform för uttryck inom ljud, 
film och illustration. Hennes konst inspireras av – och synliggör den norrländska 
landsbygdens konkreta frågeställningar och förutsättningar. Clara Bodén blev 
guldbaggenominerad 2015 för filmen "Lgh + bil + allt jag har och äger" och hennes filmer har 
visats på SVT och prisats vid filmfestivaler i Sverige och utomlands. Hon har fått flera 
utmärkelser och stipendier för sina arbeten och har 2019-2020 varit vikarierande redaktör för 
den norrländska litteraturtidskriften Provins.  
 
Motivering för priset: 
Clara Bodén tilldelas Olof Högbergs-plakett för Jämtlands län för sina poetiska filmer där hon 
sätter Norrlands inland med sin natur och sina invånare i centrum. I sina filmer behandlar hon 
våra livsvillkor, ifrågasätter den urbana normen och vad som betraktas som tärande och 
närande.  

Västernorrland 
Norrlandsbjörnen 
Ulla Lahti, Alnö. 
 
Ulla Lahti med rötter i Tornedalen, startade företaget ”Mitt Skafferi” 2012 som produktionskök och 
gårdsbutik på Alnö. Inspirationen kom från början utifrån längtan efter barndomens Sima (finskt 
”mjöd”). Detta ledde till tankar på det överflöd av äpplen, som inte togs till vara. Ulla Lahti köpte en 
fruktpress och började producera äppelmust. Hon arbetade parallellt med annat och investerade allt 
hon tjänade i utrustning för det lokala småskaliga mathantverket. Råvarorna kom mestadels från 
närområdet och förädlades hantverksmässigt, helt utan konserveringsmedel. Sortimentet utökades 
ständigt och förändrades utifrån hennes nyfikenhet, experimentlusta och intresse för hantverket, 
som blev till heltidsjobb. Ulla Lahti har vunnit en rad utmärkelser i mathantverk. Vid en SM-tävling i 
mathantverk - Eldrimner, tilldelades Ulla Lahti fyra medaljer. Över 60 återförsäljare i hela landet har 
sålt Mitt Skafferis produkter. Under tiden med pandemin har nya idéer vuxit fram och ett nytt 
koncept är på gång med utveckling av nya produkter - verktyg för att inspirera andra att upptäcka 
och förädla norrländska råvaror i sin närmiljö. Lansering i samband med Mitt Skafferis 10 års 
jubileum i höst. Ulla Lahti är också aktiv i den nya satsningen ”Smaken av Medelpad”.  

Motivering för priset: 
Ulla Lahti är en synnerligen välförtjänt mottagare av Norrlandsbjörnen för Västernorrlands län 2022 
för sina lovvärda insatser som kvinnlig företagare och inspiratör inom området vidareförädling av 
norrländska bär, frukter och grönsaker”. 

Olof Högberg-plaketten  
 
Gisela Nilsson, Sundsvall,  
 
Gisela Nilsson är ett av Teater Västernorrlands mest kända ansikten. I mer än 30 år har hon i 
allehanda roller roat, fascinerat och berört länsborna. Som i ”Barnen från Frostmofjället”, i 
”Vildhussen” på utomhusteatern vid Döda fallet i Ragunda, i den lokalt kopplade ”I huvudet 
på Alfhild Agrell” och i den tillika lokalt anknutna filmen ”Miraklet i Viskan”, i 
”Dödsdansen”, i den egenproducerade föreställningen om Ulla Billqvist och inte minst i 



succéföreställningen ”En handelsresandes död”. Listan på älskade rollgestaltningar kan göras 
lång. Nu väntar föreställningen ”Hitta hem” som är Gisela Nilssons dramatisering av sin egen 
mammas historia som judinna, i koncentrationsläger. 

Gisela Nilsson har förutom skådespeleriet också gjort egna produktioner, där hon både skrivit 
manus, varit regissör och uppträtt med sång och gestaltning. Genom mångfalden av roller i 
olika genrer har hon bidragit till att sänka trösklarna och öppna dörrarna till teater- och 
kulturupplevelser för fler.  

Teater Västernorrland är turnerande i hela länet och som fast anställd i 30 år har Gisela blivit 
ett känt ansikte för såväl Sundsvalls- som länsborna.  

 
Motivering för priset: 
Gisela Nilsson är en mycket värdig mottagare av Olof Högbergplaketten för Västernorrlands 
län 2022 för sina utmärkta rollprestationer, som i många år gett teaterpubliken i länet 
fantastiska upplevelser av teater när den är som bäst!   

Gävleborg 
Norrlandsbjörnen 
Joel Svensson, Gävle  
Partykungen 
I november 2009 startade 23-årige Joel Svensson företaget Partykungen. Han gjorde det 
delvis för att hjälpa sin arbetslösa mamma att få ett jobb. Idag har företaget ett femtiotal 
anställda. I det framgångsrika nätföretagets sortiment ingår bland annat maskerad- och 
presentartiklar liksom bartillbehör. Företaget är verksamt i flera länder och har ett stort lager i 
Gävle 
 
Motivering för priset: 
Joel Svensson tilldelas Norrlandsbjörnen för Gävleborgs län 2022 för sitt entreprenörskap och 
framgångsrikt företagande 
 
 
Olof Högberg-plaketten 
Jens Ahlbom, Hudiksvall 

Jens Ahlbom är illustratör, tecknare och konstnär från Hudiksvall. Han har illustrerat mer än 
100 böcker både egna och andras. Tillsammans med Georg Johansson skapades karaktären 
Mulle Meck som finns i bilderböcker, datorspel och fanns i en interaktiv utställning på 
Junibacken i Stockholm. Utställningen flyttades och finns nu permanent i Hudiksvall. 

Jens Ahlbom har deltagit i en rad i samlingsutställningar runt om i Sverige och utomlands och 
även haft separatutställningar. Ahlbom har mottagit många utmärkelser däribland Elsa 
Beskow-plaketten och Bologna New Media Prize. Han är ledamot i Svenska 
Barnboksakademin och Hälsinge Akademi. 

 
Motivering för priset: 
Jens Ahlbom får Olof Högbergs-plaketten för Gävleborgs län 2022 för sin breda konstnärliga 
gärning inom såväl måleri som illustration.  
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