
Fördelning av stöd för uppmärksammandet av Åland 100, Bilaga 2 av den 14.5.2020 

Sökande Syfte Ansökt Beslut 

KUD 2019/329 Föreningen Ålands Emigrantinstitut r.fBordlagd ansökan avskrivs, då ny inlämnad ansökan behandlas. 

KUD 2019/283 1. Arbetarnas bildnings- Vill erbjuda studiecirklar genom uppsökande verksamhet till 35 000 Avslag Ansökan bedöms höra till 

förbund på Åland r.f arbetsplatser, föreningar m.m. För arbetet anställs en koordinator. förbundets ordinarie verksamhetsområde. 

Teman utvecklas under projektets gång men samtliga lyfter

frågan om värdet av självstyrelsen idag.  Förslag på innehåll finns. 

KUD  2020/161 2. Daniel Eriksson För att ge ut ett bildverk om Åland i samband med firandet av 15 000 10 000 Utöver stipendiet köper

Ålands självstyrelses 100-årsfirande. Boken ska vara informa- kulturdelegationen in böcker

tiv och ge en helhetsbild av Åland idag med kopplingar till till en summa om 2000 euro.

vår historia. Ges ut på svenska och engelska.

Överförd från behandlingen av kulturstipendier. 

KUD 2020/110 3. Marianne Häggblom/  För projektet "På världens alla hav". En publik föreställning kring 10 300 5 000 Positivt att projektet uppförs 

Tidens Brus åländska sjömansvisor för att hylla dem som varit med om att bygga upp över hela Åland. 

den åländska segelsjöfarten. Okänt material tillsammans med bl.a. egna

tonsättningar ingår i repertoaren. Föreställningen planeras uppföras 

interaktivt med publiken. Uppförs i alla åländska kommuner. 

Överförd från behandlingen av kulturstipendier. 

KUD 2020/92 4. Kompani Nord Teaterförening r.fFör att producera en tvåaktsmusikal om den sk. Ålandskungen- 30 000 25 000 Delegationen tar i detta skede inte

Julius Sundblom. Ansökan gäller förarbetet, skriva text, komponera ställning till en eventuell 

musik samt för förproduktion. Föreställningen tar fasta på landskapsfinansiering uppförandet av  

hans livsöde men även ett större politiskt skeende i världen. musikalen.

2020/187 5. Projektgruppen för Sankt För att sätta upp en pjäs som handlar om S.t Olof, kung, viking, helgon 10 000 Avslag Sökande kan återkomma med ansökan

Olof går igen" Pjäsen planersa uppföras på Pellas skeppargård. Vill lyfta fram antingen i samarbete med Skeppargården



kunskap om S:t Olof som har så stort avtryck på Åland, bl.a. som Pellas/ansökan om verksamhetsstöd eller

Ålands skyddshelgon. Vill också lyfta fram svåra frågor av med ansökan om kulturstipendium under 

etisk karaktär. Får alla blomstra på fredens öar? solidariskt ansvar (feb -21)

2020/189 6. Lumparlab Teaterförening r.f För projektet "Jag lever än", vars grund består i samtal/intervjuer 12 000 8 000

med 13 boenden på Kapellhagens äldreboende i Lumparland. 

Nu vill man presentera och förmedla berättelserna vidare genom att 

skapa konstnärliga uttryck i skrift, röst och bild m.m. En ambulerande

utställning och ett skriftligt verk samt en vetenskaplig artikel m.m. 

KUD 2020/190 7. Anna Lind Bengtsson För att under jubileumsåret skapa en utställning med halvabstrakta 5300 Avslag Med anledning av begränsade stödmedel

oljemålningar som tolkar och visar Åland utifrån nya perspektiv. kan sökande kan återkomma med ansökan om 

Inspirerad av historiska personer, platser eller byggnader. kulturstipendium (feb -21)

Verken ska även presenteras digitalt. 

KUD 2020/191 8. Ålands Fredsinstitut sr För att utvidga Kastelholmssamtalet med en galamiddag, ny publikation 68 000 Överförs till Åland 100 

om Ålandsexemplet, digital karta om Ålandsexemplest användning. 

Två seminarier/diskussioner i Sverige och Finland planeras m.m. 

Stödet ska användas under två år. 

KUD 2020/192 9. Kumlinge Byalag r.f För att uppmärksamma Ålands självstyrelse genom att aktivera bybor 5 200 2 500

och sommargäster med program om historia, nutid och framtid. 

Kumlinge gamla folkskola har förvandlats till kulturhus. Byalaget vill 

samköra öppnandet av kulturhuset med program kring Åland 100. 

Workshops, temakvällar och föreläsningar  om aktuella teman planeras. 

Med anledning av begränsade stödmedel 

KUD 2020/193 10. Arbetsgrupp Kuitunen/Tahvanainen För att planera och genomföra en utställningshelhet bestående av 8 450 Avslag kan sökande kan återkomma  

keramik och fotografi. Keramik skapas med inspiration från naturen med ansökan om kulturstipendium

och avbildas i ett imaginärt naturrum. Konst förenas med natur och under solidariskt ansvar (feb -21)

kulturmiljöer som ett sätt att lyfta olika livsmiljöer på Åland. 

KUD 2020/194 11. Arbetsgrupp Ekström/Örjans För att sätta upp en pjäs på Stalldalen. Pjäsen utspelar sig 10 900 5 000

i ss Gäfles salong på Ålands hav, där centrala händelser sker i anslutning



 till Nationernas förbunds rapportörers besök till Åland 1920. 

5 föreställningar planeras och ges i samband med en Ålandsmiddag. 

KUD 2020/195 12. Geta kulturförening r.f För projektet "Hälsa dem därhemma", kring amerikaemigrationen 4 000 3 000

från Åland i allmänhet och Geta i synnerhet kring 1900-talet. 

En fotoutställning kring de sk. "Amerikahusen" i Geta, en emigrant-

temadag med föreläsningar och diskussioner. En konsert "Irrbloss"

med tonsatta dikter av emigrantförfattaren Signe Aurell, i juli -21.

KUD 2020/197 13. Therese Karlsson För projektet "Åländsk folkton", en konsert bestående av bl.a. Mats 5 500 Avslag Med anledning av begränsade stödmedel 

Backmans bröllopsmarscher för orgel och sopran samt nyarrangemang kan sökande kan återkomma med ansökan om 

av Thereses skiva Folkton. En konsert i Föglö och en i Jomala, förslags- kulturstipendium (feb -21)

vis hösten -21. 

KUD 2020/198 14. Föreningen Ålands Emigrantinstitut r.fFär projektet "Åland calling-Come home to your roots..." i augusti 15 000 15 000

2022. Vill bjuda in ålandsättlingar och ålänningar på hemmaplan att 

delta i programmet. Vill bl.a återknyta förlorade kontakter, ordna

föreläsningar och exkursioner. Detaljerat programförslag!

KUD 2020/199 15. Ålands Handikappförbund r.fFör ett barnboksprojekt om FN-konventionen om rättigheter för 10 000 6 000

personer med funktionsnedsättning. Boken riktas till barn i åldern 6-7

år. Konventionens innehåll återges i berättelser som är lätta att 

förstå. Boken ska fungera som ett verktyg i förskoleverksamheten. 

Lokal författare och illustratör anlitas. Boken lanseras under jubileums-

året, en utställning och ett seminarium för att stärka den sociala 

hållbarheten för ett inkluderande samälle planeras.

KUD 2020/200 16. Nya Åland För en interaktiv artikelserie i Nya Åland. Tio ålänningar ska koras 23 800 Avslag Projektet bedöms höra till tidningens  

som Århundradets ålänningar. "Tävlingen är tvådelad, nominering ordinarie verksamhet. 

och röstning. Under 2021 presenteras de 10 kandidater som fått flest Vidare medger kulturdelegationens riktlinjer

röster i en artikelserie samt i en specialtidning som distribueras inte aktiebolag stödbeviljning. 

över hela Åland i slutet på juni 2021. 



KUD 2020/203 17. Ålands Natur och Miljö r.f För att samla information om 100 naturpärlor på Åland, platser som 13 000 Avslag För projektet kan stöd sökas i ordinarie 

är värda att besöka för den naturintresserade. Vill inspirera att ta del ansökan  om verksamhetsstöd 2021. 

av och lära sig mer om platserna som presenteras i anslutning till 

en karta på föreningens hemsida. En kampanj uppmärksammar 

platserna. Guidade turer ordnas till valda platser. 

KUD 2020/201 18. MazocialMedia För projektet "Vägen till självstyrelse", bokutgivning och föreläsning 10 000 4 000

med utgångspunkt i publicerad artikelserie om 60 populärvetenskapliga

artiklar av Mats Adamczak. Artiklarna bearbetas till en bok. 

KUD 2020/196, 19- 23 Ålands Guider r.f En guidad tur till Finström- en viktig plats på Åland under Ålands- 2 700 Avslag Av guideföreningens inlämnade 

202, 205, 206, 207 rörelsens arbete. Grelsby kungsgård, Finströms kyrka och Ålands folk- ansökningar stöder delegationen  

högskola samt betydande personer i processen för Ålands självsstyrelse. guidad tur i Finström. Dnr 2020/206

En stadsvandring i Lars Soncks fotspår. Belyser arkitekten, hans arbete 2 360 Avslag Av guideföreningens inlämnade 

samt hans engagemang för självstyrelsen. En två timmar lång ansökningar stöder delegationen  

avgiftsfri guidning. guidad tur i Finström. Dnr 2020/206

En stadsvandring i Lars Soncks fotspår. Belyser arkitekten, hans arbete 1 200 Avslag Av guideföreningens inlämnade 

samt hans engagemang för självstyrelsen. En två timmar lång ansökningar stöder delegationen  

avgiftsfri guidning. guidad tur i Finström. Dnr 2020/206

En guidad tur till Finström- en viktig plats på Åland under Ålands- 3 000 2 000

rörelsens arbete. Grelsby kungsgård, Finströms kyrka och Ålands folk-

högskola samt betydande personer i processen för Ålands självsstyrelse. 

Guidning riktad till olilka målgrupper, pensionärer och skolgrupper m.m.

"Njut våren med självstyrda blommor", fem blomstervandringar i 800 Avslag Av guideföreningens inlämnade 

Tullarns äng med omnejd. Avgiftsfria guidningar. ansökningar stöder delegationen  

guidad tur i Finström. Dnr 2020/206

KUD 2020/208 24. Johanna Brådd För att skapa tidlösa, mystiska porträtt och landskapsverk där 30 000 Avslag Sökande har i år erhållit stipendier av 

fotografier efterliknar åländskt måleri från 1900-talet. Fotografier av delegationen, för andra projekt .



åländska interiörer och exteriörer lyfter fram Ålands 100-års jubileum.

Fotografier innehåller även modeller i varierande åldrar. Fotografierna

visas i en utställning. 

331 510 85500
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