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Fördelning av projektunderstöd I/II 2019 , bilaga 1 av den 11.4.2019 

Dnr 2019 Namn Information Ansökt Beslut Kommentar

KUD  119

1. Arbetsgrupp 

Textil3D

För att utforska traditionella  hantverkstekniker och hur de 

kan användas och modifieras till konstnärliga gestaltningar 

för att på det sättet stimulera kreativa näringar.  I projektet 

samarbetar man med Kone stiftelsens konstnärsresidens, 

Saari gård. 

11 000

3 000

KUD  120

2. Sottunga 

Hembygdsförening 

r.f.

För att samla in material och ordna en utställning på Gamla 

skolan/Hembygdsgården i Sottunga. Gemensamt  tema för 

utställningen är "Spår av kvinnor" och den ska belysa 

tidigare kvinnogenerationers liv i helg och söcken på 

Sottunga.  Utställningen öppnar den 25.6 och håller öppet 2 

kvällar i veckan i 7 veckor. 700 700

KUD  178

3. Träffpunkt 

Ungdom r.f.

För att ordna musikfestivalen "Down by the Sauna på Pub 

Bastun i Mariehamn den 28-29.6.2019. Festivalen ordnas för 

den fjärde gången och fokuserar på åländska förmågor men 

tar också in andra artister från Norden. 

2 000 2 000 

Föreningen uppmanas i 

förtsättningen att söka 

verksamhetsstöd 

KUD  181

4. Antons 

Vänner

För att ordna sommarläger för barn, unga och vuxna på 

Kyrkogårdsö, Kökar, under ledning av meriterade lärare 

samt två assistenter. Deltagarna grupperas in enligt 

spelvana, undervisning sker på gehör- samspel, stämspel 

och komp betonas. Lägret hålls mellan den 28.7-2.8.2019. 6 000

4 000
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KUD  183

5. Kulturföreningen 

Katrina

För att planera en turné med föreställningen "Alla mina 

fiender" och i syfte att marknadsföra föreställningen filma 

den. Filmen redigeras och en trailer produceras att visas 

intresserade arrangörer  i bl.a. Nyland, Åboland och Kökar. 3 000

Avslag

Avslaget motiveras av att 

Kulturföreningen nyligen 

beviljats ett 

verksamhetsstöd om 45 000 

KUD  184

6. Lappo 

Ungdomsförening r.f

För att genomföra en Joel Pettersson dag på Klockkulla i 

Lappo under hösten 2019. Ett anförande om Joels prosa av 

Maria Renman som doktorerar ´. Matts Stenlund uppför 

"Hönshuset" . Ytterligare premiäruppförs "Gammalt folk 

drömmer" i regi av Niclas Lantz. 4 000

3 500 

KUD  185

7. Arbetsgruppen 

för Backstusittar-

Brita 

För att uppföra den nyskrivna pjäsen Backstusittar-Brita av 

Kjell Ekström.  Pjäsen utspelar sig på 1940-talet och handlar 

om den ogifta lotstorpardottern Britas kamp mot fattigdom 

och förtryck. Pjäsen uppförs som sommarteater 5-10 ggr, 

främst i Skeppargården i Lemland men kan uppföras på 

andra ställen.  6 000 3 500
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KUD 189

8. Stiftelsen Ålands 

sjöfartsmuseum

För produktion och uppförande av monologen "Mina två 

halva liv- en sjömanshustrus böner och balansakter" 

specialskrivet för Ålands Sjöfartsmuseum av Isabella 

Grüssner- Sarling. Ny musik av Ella Grüssner C-Morgan. 

Föreställningen ska uppföras i november 2019, 5 

föreställningar. 15000 Avslag 

Konstateras att 

landskapsregeringen under 

hösten 2018 fastställt fleråriga 

riktlinjer för stiftelsen Ålands 

Sjöfartsmuseum Enligt 

landskapsregeringens 

finansieringsplan har stiftelsen 

beviljats 300 000 euro för 

verksamheten 2019. Beslöts 

avslå ansökan med hänvisning 

till att det aktuella projektet 

bör finansieras med redan 

beviljade landskapsmedel för 

verksamhet.   

KUD 191

9. Kökar 

hembygdsförening 

r.f

För att  inrätta ett utställningsrum i stenhuset att vara 

inflyttningsklart i juli 2019. Rummet inreds för att kunna visa 

konst med Kökarsanknytning, både donerad men även 

inlånad eller inköpt. Hembygdsföreningen samarbetar med 

bl.a. Baltic Wings. 10000

Avslag

Föreningen kan återkomma 

med en ansökan om 

investeringsbidrag att inlämnas 

senast den 15 oktober 

KUD 192

10. SKUNK 

skärgårdsungdomar

ans 

intresseorganisation 

rf

För att under 2019 erbjuda barn och ungdomar i skärgårds-

skolornas högstadier workshops i textilhantverk och 

textilkonst under och efter skoltid, under ledning av Maja 

Sundblom, textil konstnär.  Ytterligare planeras 2 läger. 8 400

Avslag

Avslaget motiveras av att 

Skunk har erhållit ett 

verksamhetsstöd om 70 000 

för år 2019.

Projektet Kreativa Barnkan 

erbjuda barn i skärgården, 

verksamheter under hösten.
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KUD 194 11. Strandhugg

För att genomföra en turné i den åländska skärgården under 

vilken man kommer att gästa krogar och gästhamnar för att 

uppföra varierad musikunderhållning.  4 speltillfällen är 

planerade och deltagande musiker är mellan 4 och 5 

personer. 8 000 Avslag 

Projektet bedöms kunna 

genomföras 

med ersättning från krogarna 

KUD 197

12. Ålands 

Kulturstiftelse r.s

För att arrangera 2019 års Ramsdahls föreläsning. 

Föreläsningen hölls den 9 mars . 1 000 Avslag

Ansökan har inlämnats 

efter genomförandet. 

Kulturstiftelsen uppmanas i 

fortsättningen söka 

verksamhetsstöd för 

föreläsningen. 

KUD 198 13. Krisgruppen 

För att  genomföra en två veckor lång turné med 

föreställningen "Gå ut och var glad din jävel", med start i 

Stockholm under våren 2019. Därefter tas föreställningen 

vidare till Åboland och Nyland via Åland. Föreställningen har 

fått stor uppmärksamhet. 

6000

Bordläggs

KUD 199

14. Kökars 

ungdomsförening r.f

För att uppföra teater Kedjan på Kökar med gästspel på 

fasta Åland. Kedjan bygger på Benita Mattssons roman 

Kedjans hämnd  och handlingen utspelar sig på 1500-talets 

mitt där det danska sjörövarskeppet Kedjan ankrat utanför 

Kökar för att härja och plundra. 4 000 3 000

KUD 201

15. Stiftelsen 

Ålands fredsinstitut 

För att samordna och ordna en diskussionspanel under 

Alandica debatt den 10 juni  om kunskapens betydelse i 

freds- och konfliktfrågor, inklusive självstyrelsens roll i detta. 

Bl.a visar man upp forskning och innaviationsarbete som 

pågår på Åland. 10000 Bordläggs 



2

KUD 202

16. Dånö 

museiförening r.f.

För att katalogisera och digitalisera inventarieförteckningen 

i Dånö hembygdsmuseum som firade 90 år 2018.  

Nuvarande inventarieförteckning är uppgjord på -70-talet 

och är bristfällig. Arbetet sträcker sig mellan 2019-2020. 4 000 Bordläggs

Samarbete med andra museer 

förordas.

Kulturbyrån försöker 

sammankalla fler parter till 

möte 

KUD 203

17. Skeppargården 

Pellas r.f.

För att uppföra ett nydanande scenkonstverk under 

perioden 2019-2021. Ett utvalt engelskt/spanskspråkigt 

manus bearbetas under temat "allmänningens tragedi".  

Föreställningen planeras uppföras i juli-september 2020 

samt följande år. 10000 2 000

KUD 204

18. Edward 

Furbacken, 

Jochum Juslin m.fl.

För att under den senare delen av sommaren ordna tre 

konserterpå Åland varav en i skärgården. Repertoaren 

består av Monica Zetterlunds svenska repertoar . I 

arbetsgruppen ingår bl.a. Edward Furbacken och Jochum 

Juslin med flera. 5 000

2 000

Hyra för konsert i Alandica 

KUD 205

19. Sing & Play med 

Miina och Liina/ 

Canary Songs

För att sjunga och hålla sånglekar med barn i åldrarna 3-7 år 

på Åland. Sång och rörelser blandas med rytmik och 

instrumentprovning. 1 000 1 000

KUD 206

20. Ålands sång 

och musikförbund 

r.f.

För att engagera ungdomar att under sommaren genomföra 

en turné över Åland och spela musik t.ex. på torget, på 

äldreboenden i radio med mera. Ungdomarna får hjälp av 

en handledare. 6 000 Avslag 

ÅSMF har erhållit ett 

verksamhetsstöd 2019 om 

70 000 euro som även 

beaktar satsningen på 

ungdomar.
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KUD 207

21. Arbetsgrupp 

Berättarkraft

För att ordna workshops med professionella berättare från 

Sverige och Finland samt återkommande berättarcaféer och 

andra berättarevenemang. Syftet är att utforska det 

muntliga berättandet. 14 950 Avslag 

Delegationen prioriterar

  andra ansökningar 

KUD 208 22. Kökarkultur rf

För att i samarbete med andra föreningar , Toxic Sea 

gruppen samt aktuella projekt kommer man att ordna 

"Östersjödagarna på Kökar" den 20-27.7 där 

föreställningarna av Toxix Sea utgör huvudevenemanget. 

Små utställningar samt paneldiskussion och andra föredrag. 3662

3 000 

KUD 209

23. Ålands 

Natur och Miljö

För att  anordna program under Nordiska 

naturskyddsföreningarnas årliga möte som i år hålls på 

Kastelholms slott. Stödet omfattar rundvandring på 

Kastelholms slott med guide samt gemensam middag. 1 100 Avslag

Bör inrymmas i föreningens 

ordinarie verksamhtesstöd 

KUD 210

24. Arbetsgrupp 

Lerputsarna

För att ordna en föreläsning om lerklining  för allmänheten 

samt en veckoslutskurs, Båda delar under ledning av 

Johannes Riesterer från Eld och lera. Syftet med projektet är 

att bidra med kunskap om en hållbar byggmetod och 

inspirera till användning.  3 500 Avslag 

Projektet bör kunna göras i 

samarbete med Medis 

KUD 211

25. LumparLab 

Teaterföreningr.f.

För att hålla workshops i utvecklingsprojektet Berättande 

skrift, röst och bild. Projektet riktar sig till vuxna som arbetar 

inom fritidsverksamhet, inom äldrevården och vården i 

allmänhet.  Projektets bas är den kreativa processen  som 

ett sätt att förmedla sig och förebygga psykisk ohälsa. 9 000 3 000
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KUD 212

26. Mirari 

konstresidens

För att utveckla Mirari konstresidens på Föglö till en mer 

publik och internationell karaktär, bl.a.  genom lansering av 

en ny visuell identitet och hemsida. Denna sommar, den 

28.5-3.6,  anordnas ett tredje Mirari konstresidens på Föglö i 

samverkan med  den svenska fotografen och skribenten 

Anna Ekros. 9 000 3 000

KUD 213

27. Hammarlands 

Ungdomsförening 

r.f.

För att  iordningsställa midsommarstången i Hammarland, 

Hammarbo. Bidraget ska bekosta inköp av kronmaterial, 

målarfärg, snören samt annat material. Ytterligare hyra av 

partytält i händelse av regn samt marknadsföring av 

evenemanget. 4000 Avslag

Motiveras av att 

delegationen beviljar 

stöd till midsommarfirandet 

vid Jan Karlsgården som 

landskapets officiella 

midsommarstång 

KUD 214

28. Ålands 

Ungdomsförbund 

r.f.

För att arrangera Teaterkalaset på Åland den 10-13 juni vid 

Ålands Folkhögskola. Kalaset samlar teaterintresserade barn 

i åldern 7-12 år med deltagare från hela Svenskfinland.  

Workshops, lekar och samvaro. Projektet är ett samarbete 

mellan Finlands svenska Ungdomsförbund. 10000 Avslag

Projektet bör inrymmas i 

förbundets ordinarie 

verksahetsstöd om 123 000 

euro.

KUD  2019/215

29. Hembygdens 

Väl i Kumlinge

För att arrangera två kvällskonserter med Marta Sofia Honer 

i Kumlinge kyrka i juni, juli 2019. 1 400 1 000
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KUD 216 30. Ulvens Döttrar

För att anlita en professionell notskrivare att transkribera 

Ulvens Döttrars sånger med hjälp av inspelningar för att ge 

ut dessa i ett nothäfte/bok med ca 10 sånger att uppföras i 

körarrangemang för damkör.  Musiken är egenkomponerad 

med texter av åländska författare. 10000 3 000

KUD 98

31. Kompani Nord 

Teaterförening r.f.

För produktion och gästspel av Trollkarlen från Chicago, 

en nyskriven musikal om Milton Friedman och 

nyliberalismen. Manusförfattare är Dag Thelander, 

kompositör Per Wickström. Regissör är Arn-Henrik 

Blomqvist. Repetition och gästspel sker bla. på Åland. 4 800 2 500

KUD 187

32. Skeppargården 

Pellas r.f.

För att skapa en grafisk profil, en utvecklas hemsida och 

digital guide för Skeppargården Pellas där besökare kan få 

information om gårdens historia, utställningsföremål och 

evenemang som sker. Information ska finnas på svenska, 

finska och engelska. 7 500 Bordläggs 

Samarbete med andra 

museer fördordas. 

Kulturbyrån försöker 

sammankalla fler parter till 

ett möte 

KUD 195

33. Ålands 

projektkör r.f.

För att ta Elviskonserten till Jakobstad efter att den 

framförts i Alandica kultur- och kongresshus i april. I kören 

deltar flera sångare från Jakobstadskören Tonfallet. 

Kapellmästare och låtarrangör är Michael Ottosson. 

4000

  2 000
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KUD 

2018/ 

324

34. Ålands 

Bildningsförbund, 

bordlagd ansökan 

från den 31.1.19

För verksamheten 2019 

60 000 Avslag 

Ansökan avslås med 

hänvisning till att den inkom 

efter angiven ansökningstid 

och saknar nödvändiga 

redovisningar.  

KUD 177 

35. Föreningen 

Kobba Klintar 

För underhåll av byggnader och anläggningar, 

utställning i båken samt barnaktiviteter 28 000 15 000

KUD 218 36. Birdpeople

För skivinspelning och release samt förberedande 

arbete med producent Magnus Monn.  Inspelningen sker i 

augusti 2019. 

8000

4 000

KUD 219 37. Skärgårdsteatern 

För att turnera på Åland med föreställningen Jakob 

Dunderskägg 

Skärgårdsteatern firar 50 år i år. 5 föreställningar på Åland 

planeras.  

3500

   3 500

64 700

Ansökningar om stöd för självstyrelsefirandet 

KUD 180

1. Kökars 

marthaförening

För att fira självstyrelsedagen den 9 juni med invigning av 

bryggan och sjöboden vid trädgården för äldreboendet på 

Kökar, Sommarängen. Musik och servering. 500 500
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KUD 188

2. 

Önningebymuseets 

vänner rf

För att uppmärksamma självstyrelsedagen den 9 juni. 

Programmet innehåller musikuppträdanden, föredrag om 

tre Önningebykolonister, Victor Westerholm, Elin D 

Gambogi samt Ellen Favorin. Presentation av 

sommarutställningen Våga med verk av Dannelle Bergstrom 2000 1 500

KUD 190

3. Kastelholms-

nejdens 

Byalag

För att uppmärksamma självstyrelsedagen den 9 juni vid 

Jan Karlsgården.  Uppträdanden och servering. 2000 2 000

KUD 193

4. 

Garantiföreningen 

för Matsmårs r.f.

För att uppmärksamma självstyrelsedagen den 9 juni med 

program. Välkomststal, flagghissning , sång- och 

musikframträdanden samt servering. 900 900

KUD 196

5. Bomarsunds-

sällskapet r.f.

För att planera och genomföra en guidad vandring i 

Bomarsund under självstyrelsedagen den 9 juni. För att på 

så sätt presentera Ålnds demilitarisering och bakgrunden till 

Ålands självstyrelse. 800 800

KUD 200

7. Alandia

Strings r.f

För att delta i självstyrelsedagsfirandet på Sommarängen 

på Kökar under invidgningen av deras nya brygga. 610 Avslag 

Ersättning för underhållning vid 

Sommarängen inkluderas i stöd 

till Kökar Marthaförening 

5 700


