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De här får bidrag från 
Svenska Österbottens 
kulturfond
Svenska Österbottens 
kulturfond har i sin höst
utdelning fördelat to
talt 228 175 euro. Av det 
går 17 056 till mottagare 
i Sydösterbotten.

Svenska Österbottens kultur
fond offentliggjorde i torsdags 
vem som får del av höstens ut
delning.

Här är mottagarna i Syd
österbotten:

Antonia Bondén, Kaskö, 
3 280 euro för inspelningar 
och distribution för Abela, Fi
lip Bergström, Kristine stad, 
300 euro för studier, Före
byggarna, Närpes, 2 000 euro  
för Ung i Närpes – ett flerår
igt projekt om ungdoms
kulturens utveckling, För
eningen prästgårds museet 
i Korsnäs, 2 000 euro för 
sommar teater om kaplanen 
Gabriel Kalm och sonen Pehr.

Henrik Höglund, Kristine
stad, 700 euro för studier, 
Ivars Gårds kulturhistoriska  
förening/Nicole Bonnet, 
Närpes , 1 000 euro för mystik
vandring för barn och vuxna  i 
Närpes sommaren 2022.

Jesper Ånäs, Närpes, 700 
euro  för studier, Musikinsti
tutet Legato, Närpes, 1 876 
euro  för elevstipendier ur Bir
git Klåvus minnesfond.

Närpes konstklubb, När
pes, 500 euro för gemen
sam konstevenemangsdag 
med Kaskö och Kristinestads 
konstklubbar.

Närpes vuxen institut/Söff, 
Närpes 3 400 euro  för stipen
dier och skol utflykt till stude
rande.

Viktor Lillandt, Kristi
nestad, 700 euro  för studier, 
William Sebbas, Korsnäs, 600 
euro för studier.
Niclas Östman

Nu blickar Kilen in i framtiden
Jämfört med under sin 
storhetstid har Kilens 
hembygdsgård i Side
by fört en något tynan
de tillvaro under de se
naste åren. Nu ska de 
bli ändring på det. Ki
lens strategi  ska upp
dateras  – och anpassas 
till 2020talet.

Stiftelsen Kilens hembygds
gård i Sideby grundades 1968 
– och vill nu förnya koncep
tet så att det är anpassat till 
2020talet.

“Kilen 2.0 – ett kultur och 
museiområde med genom
slagskraft”  heter det tvååriga 
projektet. Frans Henriksons 
testamentsfond, som ingår i 
Svenska kulturfonden, har be
viljat 70 000 euro för utveck
lingsprojektet.

– Det här betyder att vi kan 
starta upp projektet. Det här 
är verkligen en välkommen 
julklapp, säger stiftelsens sty
relseordförande Ulf Grind
gärds.

Projektet har planerats i fle
ra månader, men tack vare fi
nansieringen faller nu pussel
bitarna på plats, säger Grind
gärds. Han säger att det finns 
stora visioner för Kilenom
rådet.

Det finns flera mål med pro
jektet. Verkstäder och semi
narier ska ordnas samtidigt 
som man söker samarbete 
med andra aktörer och före
tag. Det här ska utmynna i en 

handlingsplan och framtids
strategi. 

Grindgärds betecknar det 
här som ”vägkarta för Kilens 
modernisering”. 

Det långsiktiga målet är att 
stärka Kilens kultur och mu
seiområde. Grindgärds säger 
att det finns en stor potential. 

Jämsides med projektet 
fortsätter den normala verk
samheten, med program och 
evenemang under somma
ren 2022. 

Ingen projektledare
Kilen har redan i detta skede 
flera samarbetsparter, bland 
andra  Svenska Österbottens 
Ungdomsförbund (SÖU), 
Finlands svenska hembygds
förbund, yrkeshögskolan 
Novia , staden Kristinestad 
och kommun ägda Kristi
nestads näringslivscentral. 

Grindgärds förklarar att 
man kommer att jobba en
ligt en modell som även an
dra frivilliga organisationer 
som tänker starta en utveck

lingsprocess kan ha nytta av. 
I det här skedet är det inte ak
tuellt att anställa någon pro
jektledare. 

Stiftelsen har låtit ut föra 
en konditionsgranskning 
av byggnaderna på musei
området – flertalet av dem 
från 1700 och 1800talet. Ett 
åtgärdsprogram för under
håll och reparationer har upp
gjorts och det börjar verkstäl
las med början nästa år. 

Styrelseordförande Ulf 
Grindgärds säger att det nu 
aktuella ”Kilen 2.0”projek
tet inte gäller byggnaderna, 
utan för underhållet av mu
seiområdet behövs finansie
ring från annat håll.

Svenska kulturfonden be
viljade i höstas 5 000 euro för 
konditionsgranskningen. 

Förutom 70 000 från Frans 
Henriksons fond fick Kilen 
även 1 500 euro från Kristine
stads kulturfond för att 
iståndsätta Tjöckrummet i 
Fransgården.
Mats Ekman

Ulf Grindgärds är styrelse
ordförande i Kilens hem
bygdsgård. En välkommen 
julklapp, säger han om fond
bidraget. Foto: mats ekman

Här är utvecklingsprojekten som får bidrag
Över en fjärdedel av sum
man skickas till adresser i 
Vasa när Frans Henriksons 
fond delar ut pengar för 
utvecklings projekt i Sydöster
botten. Även kommuner och 
kommun ägda bolag får be
tydande summor från fonden 
i denna extra utdelning.

Frans Henriksons testamentsfond 
är sprängfylld. Ja, fondens bekym
mer tycks vara hur man ska få av
kastningen utdelad. Allt kunde inte 
delas ut i våras, och därför blev det 
en ny ansökningsomgång, där man 
kunde söka pengar för utvecklings
projekt som gynnar Sydösterbotten.

Frans Henrikson,  född 1870 i När
pes flyttade 1902 till Kristinestad, 
där han blev en framgångsrik affärs
man. Ekonomierådet Henrikson dog 
1960 och största delen av kvarlåten
skapen testamenterades till Svens
ka kulturfonden. 

I dag är fonden som bär hans namn 
den största fonden inom Svenska 
kulturfonden. Av avkastningen ska 
20 procent läggas till kapitalet med
an 80 procent delas ut till kulturlivet 
i Sydösterbotten – och det handlar i 
nu läget om över 800 000 euro per år. 
Till Sydösterbotten räknar fonden 
kommunerna Kristinestad, Kaskö, 
Närpes, Korsnäs och Malax. 

Över 700 000 euro har nu delats ut 
för utvecklingsprojekt. Det nya är att 
de som beviljas bidrag inte längre be
höver bosatta eller verksamma i Syd
österbotten, utan det räcker med att 
projektet gynnar Syd österbotten.

Det är förklaringen till att över en 
fjärdedel av potten nu går till adres
ser i Vasa. Till exempel yrkeshög
skolan Novia i Vasa får sammanlagt 
110 000 euro för två projekt. 

Det ena som är värt 30 000 euro 
ska utveckla ett ”samhällskonstnärs
koncept ”, genom en undersökning 
av ”konstnärens nya arbete i en syd
österbottnisk kontext”.

Vasa Baroque, med hemort Vasa, 
får 36 000 euro för ett treårigt ut

vecklingsprojekt där man bland an
nat ska ordna konserter med barock
musik i Kristinestad.

För tankesmedja
Kommuner och kommunala bo
lag får också betydande belopp från 
Frans Henriksons fond. Kristinestad 
får i stadens namn 120 000 euro för 
tre olika projekt och det av kommu
nen helägda Kristinestads närings
livscentral får 45 000 euro för att or
ganisera en tankesmedja i Sydöster
botten.

Även Närpes stad får betydande bi
drag.

Endast en ungdomsförening i 
Sydösterbotten får denna gång del 
av avkastningen från den välfyllda 
fonden. Böle uf får 3 000 euro för en 
vandringsled.

Även Kristinestads kulturfond har 
offentliggjort sin utdelning på cirka 
36 000 euro. Fonden instiftades av 
intendent Carl Sjöblom, som blev vi
da känd för sitt engagemang för Le
bellska köpmansgården. Vasa Baro
que får förutom bidrag från Frans 
Henrikson även stöd från Kristine
stads kulturfond.

Frans Henriksons  
testamentsfond 
Arbetsgrupp ForsmanGranfors
Häggman/Tom Forsman, Närpes, 
26 000 euro för att lyfta fram och 
levandegöra folkmusik med tradi
tioner och folklore från Sydöster
botten, Arbetsgrupp Norsfestival, 
Malax, 6 000 euro för utveckling av 
Norsfestival i Åminne, Bekim Hasaj, 
Malax, 5 000 euro för att utveckla of
fentlig konst i rural miljö, Böle Ung
domsförening, Närpes, 3 000 euro 
för utveckling av naturstig vid Moss
berget i Böle.

De gamlas hem, Kristinestad, 5 000 
euro för ombyggnad av kall veran
da och installation av trapphiss för 
äldre, Dialog – ett dramapedago
giskt kollektiv, Malax, 24 000 euro 
för utvecklande och skapande av 
dramatiserade guidningar för barn 

och unga i Sydösterbotten, Filadel
fiaförsamlingen i Närpes, 3 000 eu
ro för utveckling av Strandhem i 
Nämpnäs, Flow Dance Company, 
Närpes, 15 000 euro för kompetens
utveckling för danslärare, Förebyg
garna, Närpes, 70 000 euro för för 
Ung i Närpes – ett flerårigt projekt 
om ungdomskulturens utveckling.

Interaktiva historiska kartor/Dag 
Björklund, Kristinestad, 3 500 euro 
för utveckling av interaktiv stadskar
ta, Ivars Gårds kulturhistoriska för
ening/Nicole Bonnet, Närpes, 2 500 
euro för konceptutveckling av upp
levelsepark/kreativitetspark för barn 
och vuxna 

Kaskö hembygds och musei
förening, 45 000 euro för uppbygg
nad av stockstuga från 1839 och 
utveckling av Kaskö hembygds
museum, Kristine stads näringslivs
central, 45 000 euro för tankesmedja 
i Sydösterbotten, Medborgar forum, 
Kristinestad, 5 400 euro för utveck

lingsprojekt för att öka invånarnas 
delaktighet och inflytande i Kristine
stad och övriga Sydösterbotten.

Närpes hembygdsförening, 5 000 
euro för gemensam satsning för att 
lyfta fram fornfynd i Närpes, Över
mark och Pörtom, Närpes hem
bygdsförening, 36 000 euro för ut
veckling av utställning om opera
tionen Stella Polaris, Närpes vuxen
institut, 30 000 euro för utveckling 
av integrationsprojektet ”Tillsam
mans i Närpes 2022.

Omställning Österbotten/Magda
lena Lindroos, Närpes, 6 000 euro 
för att utveckla omställningsrörel
sen i Sydösterbotten med syfte att 
stärka lokalsamhällen och öka med
vetenhet om hållbarhet.

Staden Kristinestad, 40 000 euro 
för utveckling av verksamheten och 
tjänsterna vid tullstugan vid Frans 
Henriksons park, stadsstyrelsen i 
Kristinestad, 40 000 euro för fort
bildning, utbildning och nätverkan
de inom låtskrivning och musikpro
duktion, stadsstyrelsen i Kristine
stad, 40 000 euro för utvecklings
projekt inom folkmusik vid Lapp
fjärds folkhögskola.

Stiftelsen Kilens Hembygdsgård 
i Sideby, 70 000 euro för utveck
lingsprojektet ”Kilen 2.0 – ett kul
tur och museiområde med genom
slagskraft”, Svenska Österbottens 
Förbund för utbildning och kultur/
Yrkes akademin i Österbotten, Vasa, 
43 000 euro för Makerspaceprojekt 
på YA – utveckling av en virtuell ver
sion av sevärdheter i Närpes, Kaskö 
och Kristinestad.

Unga scenkompaniet, Vasa, 3 000 
euro för utveckling av teatergrup
pens verksamhet i Sydösterbotten, 
Vasa universitet, Vasa 5 000 euro för 
konceptutveckling av Heritage Hub i 
Sydösterbotten, Vasa Baroque, Vasa , 
36 000 euro för utvecklingsprojek
tet Christina Baroque 2022–2024 där 
konserter och pedagogisk verksam
het inom barockmusik koncentreras 
till Kristinestad.

Yrkeshögskolan Novia, Vasa, 

30 000 euro för utveckling av ett 
samhällskonstnärskoncept – en un
dersökning av konstnärens nya ar
bete i en sydösterbottnisk kontext, 
Yrkeshögskolan Novia, Vasa, 80 000 
euro för Noviahub Sydösterbotten 
– högskolebaserat stöd till aktörer i 
Sydösterbotten för att skapa synergi
effekter genom systematisk närvaro 
av en högskola i regionen.

Totalt: 722 400 euro.

Kristinestads kulturfond 
GLÖD – Österbottens berättarcen
trum, Kristinestad, 1 000 euro för att 
sprida och etablera berättarkonsten 
i Kristinestad, Kristinestads brand
mannaklubb, Kristinestad, 500 euro  
för underhåll av historiska föremål, 
Kristinestads damkör, Kristine
stad, 750 euro för konsertverksam
het, Kristine stads kyrkliga samfäl
lighet, Kristinestad, 10 000 euro för 
underhåll av Ulrika Eleonorakyr
kan, Kristine stads turistförening, 
Kristinestad, 1 500 euro för Sjösta
dens julhem i Kristinestad.

KulturÖsterbotten, Vasa, 1 000 
euro för kulturevenemanget Groo
ve Pikk Nikk, Kulturväsendet i Kris
tinestad, Kristinestad, 6 000 euro för 
evenemanget Öppna portar, Olga  
Heikkilä, Esbo, 2 015 euro för före
läsningskonsertserie i Kristinestad, 
Påskmark hembygdsförening, Kris
tinestad, 800 euro för skyddande av 
”byakista” med gamla dokument och 
fotografier, Psykosociala föreningen 
Primula, Kristinestad, 3 000 euro för 
matlagning för män.

Sofie Lundell, Kristinestad, 750 
euro  för konsert i Lebellska köp
mansgården, Stiftelsen Kilens 
hembygdsgård i Sideby, Kristi
nestad, 1 500 euro för upprustning 
av Tjöckrummet, Stiftelsen Lebell
ska köpmansgården, Kristinestad, 
5 000 euro  för restaurering av föns
ter i Felénska huset, Vasa Baroque, 
Vasa , 3 000 euro för utvecklingspro
jektet Christina Baroque 2022–2024.

Totalt: 36 815 euro.
Mats Ekman, Niclas Östman

Det här var kriterierna

Frans Henriksons fond har en ut
delning för utvecklingsprojekt 2022, 
som fonden nu i december gett 
besked om. kriterierna var:
• projektet ska gynna regionen 
Sydösterbotten, det vill säga Kris
tinestad, Närpes, Kaskö, Korsnäs 
eller Malax.
• Bidrag beviljas för utvecklings
projekt och inte ordinarie verksam
het.
• Utvecklingsprojektet ska vara 
inom ett område som Kultur
fonden stöder – till exempel utbild
ning, forskning, kultur, konst eller 
integration.
• Bidragen riktar sig såväl till privat
personer som till arbetsgrupper 
och olika samfund.
(fonden har följande utdelning i vår, då be
handlas ansökningar som inlämnat i no
vember 2021)


