
Fördelning av litteraturstipendium 2019 , bilaga 1 av den 21.3.2019 
Ärendenummer Namn Information Beslut 

KUD  2018/323 1. Toivonen Jeanette

För att ge ut den andra barnboken som handlar om 

en flicka med Downs syndrom, Greta går på kalas. 

Boken är tänkt att läsas för/ av barn i åldern 7-12 för 

att öka förståelsen för olikheter och mångfald. 

Stipendium söks för illustratör och förlag. 2 000

KUD  2019/19 2. Björkman Molin Emma

För att färdigställa ett skönlitterärt bokmanus som 

beskriver ett socialt arv, en berättelse som väver 

ihop nutidsfrågor  utifrån en normkritik och en 

historisk tillbakablick i familjerelationer.  Stipendiet 

ska möjliggöra tid för skrivande. 2 000

KUD  2019/30 3. Lantz Nicklas

För att skriva en roman och en monolog om 

mobbning. Berättelsen beskrivs ur en 12-årigs 

pojkes synvinkel. Projektet omfattar idésamling och 

research och beräknas vara klart under våren för att 

sändas till förlag under hösten. Stipendiet ska 

ersätta arbetet. 2 000

KUD  2019/84 9. Löthman Leo

För att slutföra den tredje delen i en romantrilogi. 

Romanen är planerad att ges ut under hösten 2019. 

Trilogin del tre handlar om författarens uppväxt i 

Mariehamn fram till ca 1970. Stipendiet ska täcka 

arbetet. 3 000



KUD  2019/107 11. Thalen Fanny

För att redigera färdigt sin skönlitterära bok med 

temat våld i nära relationer under namnet 

Djävulssommar.  Stipendiet ska främst täcka 

kostnader för hyra och material.   1 000

KUD  2019/145 20. Fjellander Tiina

För att skriva en barnbok om barnens Åland på 

finska. Syftet är att öka informationen om Åland 

bland finskspråkiga barn. Boken översätts även till 

svenska. Illustratör är kontaktad.  Stipendiet ska i 

första hand täcka arbetskostnader. Bordläggs 

10 000 euro 



Fördelning av stipendium för utgiven litteratur 2018, bilaga 1 av den 21.3.2019 

Ärendenummer Namn Information Litteraturnämndens förslag Beslut 

KUD  2019/64 2. Smith Linda

För diktsamlingen 

Alice, utgiven 2018 500

KUD  2019/71 3. Karlsson Carina

För barnboken Ringen, 

utgiven 2018 1 000

KUD  2019/73 4. Alberius-Forsman Kiki

För barnboken Frida, 

Fred och fyren , 

utgiven 2018 500, stipendiet delas mellan upphovsmännen

samt Ann-Britt Eriksson 

KUD  2019/79 5. Erlandsson Karin

För boken "Pojken", 

utgiven 2018 1 000, för samtliga utgivna böcker av författaren

KUD  2019/80 6. Erlandsson Karin

För boken "Hela himlen 

stormar", utgiven 2018 

KUD  2019/81 7. Erlandsson Karin

För boken 

"Fågeltämjaren", 

utgiven 2018 

KUD  2019/92 8. Sundbäck krister

För boken 

"Visioner och perspekti

v, En konststuderandes

 memoarer" utgiven 

2018 500



KUD  2019/159 9. Sundberg Eva

 För boken 

"Eckerö Marby 

och Björnhuvud från 

Gustav Vasa till våra da

gar" utgiven 2018. 500

KUD  2019/135 10. Elevall Jennie

För boken " Jag vill 

titta under vattnet" 

utgiven 2018 500

Totalt 4 500 euro 



Fördelning av arbetsstipendium litteratur 2019, bilaga 1 av den 21.3.2019 

Ärendenummer Namn Information Beslut 

KUD  2019/78 3. Karlsson Carina

För att skriva och publicera barn-

/ungdomsboken 

Nattsköterskan, som planeras ges ut hösten 

2020. Ytterligare en första manusversion av 

en roman om Åland  1980, sett ur ett 

ungdomsperspektiv, under arbetsnamnet 

Slutet på leken. 1 år 

KUD  2019/111 6. Hancock Michael

För att färdigställa sin roman 

"Allhelgonasagor".  

Berättelsens handling är klar efter att ett 

filmmanus skrivits. Sökanden vill nu 

bearbeta texten för att ge ut den i bokform. 

Arbetet kräver en del resor samt inläsning.  6 månader 

KUD  2019/112 7. Erlandsson Karin

För att skriva en roman under namnet 

"HEM", en åländsk 

släktkrönika som följer tre generationer 

kvinnor genom ett samhälle som förändras. 

Arbetet kräver omfattande 

efterforskningsarbete.   6 månader 



KUD  2019/116 8. Ruohonen Hannamari

För att arbeta med olika barn- och 

ungdomsböcker, både text och illustration. 

Sökanden har fler olika projekt på gång bl.a. 

illustrationer till en barnroman samt text till 

en egen bilderbok. 6 månader 

51 000



Fördelning av konsstipendier 2019 , bilaga 1 av den 21.3.2019  
Ärendenummer Namn Information Beslut 

KUD  2019/61 1. Rosenlöf Maria

För att på inbjudan visa sina verk "Rött är ditt liv" 

på fotogalleri Hippolyte i Helsingfors i maj och på 

Ålands kulturhistoriska museum i september 2019. 

Verket utgår från den åländska berggrunden röd 

rapakivigranit och vill problematisera det synliga 

och det osynliga.   660

KUD  2019/87 2. Torgé Bo

För att planera, producera målningar och verkställa 

en konstutställning på Galleri Skarpans under tiden 

1.3-30.11.2019. Utställningen hålls i november 

månad 2019. Sökt stipendium ska täcka hyra för 

utställningslokal samt materialkostnader.   1 000

KUD  2019/91 3. Trizna Alexandra

För att arbeta med och utveckla en ny teknik med 

arbete i trä under 

arbetsnamnet "Everything is connected". Nya 

visioner och  berättelser om människor och livet i 

naturen påverkad av stormen Alfrida.  1 000

KUD  2019/102 4. Törnroth Erica

För att ta fram ett nytt havsinspirerat mönster och 

nya produkter i delvis nytt material för att delta i 

utställningen "Öar-Island Craft i Eckerö Post- och 

tullhus   sommaren 2019 . Materialet är linne, 

linnefilt och kork. 1 000



KUD  2019/105 6. Saarela Saija

För att förkorta arbetsprocessen och utveckla 

produktionen avser sökande att inköpa maskiner 

såsom slipmaskin, press och bandsåg. syftet är att 

kunna öka produktion i samarbete med flytt till ny 

lokal i Storby.  2000

KUD  2019/115 7. Fagerholm Krister

För projektet Samyama: Skapa 12 skulpturer i 

samma utseende men i 11 olika stenarter samt 

ytterligare en dekorerad med bladguld. Namnet 

refererar till koncentration av sinnet . Skulpturerna 

visas i Galleri Skarpans, Storkyrkan i Helsingfors 

samt i Högalidskyrkan i Stockholm.   3 000

  

KUD  2019/126 8. Bamberg Kenneth

För att  arbeta och producera med en parallell-

utställning i galleri Skarpans och på Ålands jakt- och 

fiskemuseum. Utställningen består av fotografier av 

gamla utombordare och snurror samt av  fyrlinser 

ur Jakt- och fiskemuseets och Ålands 

sjöfartsmuseums samlingar. 4000

KUD  2019/140 9. Warius Niclas

För att lyfta fram unika ställen på Åland till en mer 

allmän vetskap, ställen som lyder under Ålands 

museum men också finns utanför 

museiverksamheten. Bilder som monteras under 

tjocka akrylskivor kommer att visas  på Ålands 

konstmuseum under namnet Vanitas Alandia. 3000



KUD  2019/141 10. Nygård Anna

För att finansiera fotoutställning på Galleri 

Skarpans. Stipendiet ska täcka gallerhyra, tryckeri- 

samt materialkostnader. Sökande är modefotograf 

med ren och naturlig estetik.  1000

KUD  2019/148 11. Häggblom Anna

För att införskaffa material och kvalitetsverktyg för 

att utvecklas inom trähantverket. Sökande vill även 

lära ut trähantverk och slöjdtekniker genom kurser 

och workshops.   1000

KUD  2019/149 12. Tokur-Ehres Hülya

För att planera och arbeta med en utställning i 

Galleri Skarpans den 4-29 juli 2019. Under 

utställningen visas fotografier och grafik under 

namnet "Love Åland". Stipendiet ska täcka hyra för 

galleri samt materialkostnader. 2000

KUD  2019/151 13. Jokiranta Rita

För att bekosta utställningskostnaderna under en 

utställning på Ålands konstmuseum hösten 2019. 

Sökande kommer att visa en videoinstallation med 

flera projektioner. Verket baseras på flyktiga 

observationer från världen, tolkningen av 

verkligheten i bild samt tidens och händelsernas 

inkongruens 4000



KUD  2019/167 17. Mattsson Sture

För projektet "Totalt digitalt". En utställning som 

visar på kraften av det digitala verktyget i 

bearbetningen av olika fotografier. Under arbetet 

används kamera, dator och printer. Stipendiet ska 

täcka materialkostnader samt hyra med mera.  1000

24660



Fördelning av  arbetsstipendium, konst 2019, bilaga 1 av den 21.3.2019 

Ärendenummer Namn Information Beslut 

KUD  2019/161

15. Wilén 

Jonas

För att utveckla sitt konstnärskap och arbeta för en 

kommande utställning på Ålands konstmuseum. 

Oljemålningar i storformat och därtill ett flertal andra 

objekt. Olika företeelser skildras, relationer, politik, 

historia m.m. 

BEVILJAS: 1 ÅR

20 400 euro



15





Fördelning av musikstipendium, bilaga 1 av den 21.3.2019 

KUD 

2019 Sökande Ändamål

Beslut 

16 1. Förström, Oliver Inköp av saxofon 2 000

65 2. Selander, Linnea

Utgivning av EP och 

konsertturné 1 500

94 4. Hägerstrand, Peter

Inspelning, utgivning och distr 

av LP-skiva 2 500

Totalkostnad 11 000

99 5. Sundström, Greta

Projektets namn är Sång och musik för alla 

och riktar sig till 2 000

äldreboenden o omsorgs-

hem.

103 6.Eriksson, Emilia

Sommarkonserter i åländska 

kyrkor. Stipendiet används 700

 för inköp av noter o

arbete med programblad.

125 7. Eriksson, Emilia

Deltagande i Sibelius Summer 

Academy 450

143 12. Eriksson, Francine Deltagande i folkmusikkurs, Tyskland 1 000



Kursavgift o resekostnader

153 13.Blomqvist, Amanda Inköp av delar till trumset 2 400

133 14. Alin, Axa Inköp av flöjt 2 000

128 16. Alm, Sara Deltagande i Bel cantos masterklass i sång 700

och privata studier sommaren 19.

172 17. Grüssner, Johanna Kurs för unga och vuxna i vokal rytmmusik 3 500

såsom jazz, pop, musikal och folkmusik. 

Fyra dagars kurs med både enskild och

gruppundervisning. Fyra rytmlärare  med-

verkar.

Kursen pågår under sommaren 2019.

175 18. Carlstedt, Jenny Sex konserter med anledning av den fram- 4 000

stående pianisten Clara Schumanns 200-

årsjubileum.

170 20. Brunnsberg, A Köp av mikrofonförstärkare för inspelning. 1 000

173

23 750



Fördelning av arbetsstipendium inom musik, bilaga 1 av den 21.3.2019 
Dnr 
KUD 

2019 Sökande Beskrivning Beslut 

96

1. Heidenberg 

Camilla Perioden gäller kompositionsarbete 1 år

för en föreställning kallad "Den

röda rosen" som belyser våld mot 

kvinnor.

20 400



Fördelning av arbetsstipendium inom teater, dans och övrigt, bilaga 1 av den 21.3.2019 

Dnr Sökande Information Beslut 

KUD 2019/ 158 1. Stenlund Matts

För att skriva stand-up rutiner, en föreställning 

om ska uppföras både på Åland men även på 

turné. 6 månader 


