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Ansökan om Kulturstipendium 2015 Sala Kommun SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Ansökan från: Gruvfolkskören (org. nr. 802493-7297) Ink. ~'!Ji~ -10- O 2 

Genom: Minea Funk, styrelseledamot och Kassör 

Kontakt: m inea.funk@hotmail.com l 0761-897848/ Agueligatan 12, 733 38 Sala 

Sången har i långa tider varit en viktig del av gruvarbetet världen över. Åtminstone fram till det 

industriella genombrottet då buller och sprängsa lvor totalt förändrade ljudmiljön i berget. På vägen 

ner i underjorden sjöng gruvdrängarna psalmer och man kan tänka sig att de långa, tunga 

arbetsdagarna blev något drägligare tack vare sången. Musiken är ett viktigt medel för att hålla 

andan uppe, för att orka. Tänk bara på de sju små dvärgarna i Walt Disneys filmatisering av Snövit. 

Disney gjorde en bra research inför arbetet med filmen när han lät dvärgarna sjunga i diamantgruvan 

och på vägen till och från arbetet. . 

Om Gruvfolkskören 

Gruvfolkskören för traditionen att sjunga i och vid sala Silvergruva vidare. Det hela har sitt ursprung i 

guideverksamhetens vana att sjunga under de guidade turerna i gruvan. De sjöng och sjunger än idag 

några av de psalmer som klingade i schakt, orter och bergrum för länge sedan. "Vår Gud är oss en 

väldig borg", Martin Luthers gamla psalm, är en av de sånger som fortfarande sjungs då nyfikna 

besökare lotsas genom Salas undre värld. 

År 2005 togs ett initiativ att starta en personalkör. Den leddes av Niklas Ulfvebrand som arbetade 

som gu ide i gruvan. Flera guider och annan personal anslöt och personal från Sätra Brunn tillkom 

också. Huvudnumret för kören var det årliga Luciafirandet i gruvan, ett mycket populärt evenemang 

som utvecklades i och med körens tillkomst. Delar av eller hela kören uppträdde och uppträder också 

vid andra evenemang som hålls i gruvans regi och vi har också tagit oss ut till andra platser. 

l år bildades den ideella föreningen Gruvfolkskören för att på ett mer organiserat sätt fortsätta och 

utöka körverksamheten sprungen ur den tidigare personalkören. Idag är det en 4-stämmig kör med 

både damer och herrar, och en stadig grupp om cirka 20 personer som över tillsamman en gång per 

vecka. Endast en liten del är personal vid gruvan. Än idag är Niklas Ulfvebrand körledare. 

Vad gör vi? 

l och med föreningsbildandet har kören i år haft fler uppdrag än t idigare, men har sedan t idigare 

populära och bejublade Lucia- och vårkonserter i och vid gruvan. 
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Konserter för speciella historiska arrangemang såsom Silvergruvans Dagar samt modevisning under 

Västerås Historia i Centrum. Musikunderhållning för diverse företags- och grupparrangemang som 

vid Svea Hovrätts besök till Sala under 2014. 

Något kören gör sedan några år tillbaka är Julkonsert vid Salberga Anstalten för internerna. Detta 

brukar vara mycket uppskattat av både interner och personal på anstalten och även av 

körmedlemmarna. 

Och sedan en hel del mer. 

Vad vill vi fortsätta utveckla? 

Gruvfolkskören ändamål är att: 

Föreningen har till ändamål att bedriva körsång och på så vis berika 

medlemmarna och åhörarna med den svenska sångsskatten och samtidigt 

föra kulturen runt sången i gruvar framåt och hålla den levande. 

Det finns många olika sätt att fortsätta med körens utveckling. Just nu vill vi fokusera på följande: 

1. Finna ny Gruvsånger 

Det vi har tillgång till idag, vad gäller gruvsånger, är ett par olika psalmer som sjungits i 

gruvorna i Sverige genom århundrandena. "Behålt o Gud min fot från fall" och "Vår Gud är 

oss en väldig borg". De flesta är, som många andra psalmer, översatta från tyskan och sjöngs 

troligtvis med särskild innerlighet. Från Tyskland kommer också många arbetarsängar 

sk.Bergmannslied. Detta är en stor kulturskatt i Tyskland, som vi i Sverige tyvärr har 

begränsad tillgång till. Den mest utbredda bergsmanssången är G lOck auf som spridits över 

hela världen. Det finns även en svensk text till denna, vilken vi också använder oss av, dock 

med ett lite eget arrangemang när vi framför denna 1500-tals sång i Salas egen gruva. De 

flesta gruvarbetarsånger är dock väldigt lokala i Tyskland, men många härrör från 

Ruhrområdet. Vi försöker med olika medelleta fram både texter, noter och nya 

arrangemang att lära oss och framföra. 

j J iJ - 1-r j rt4rA )1 JB F F F ffl 
au f, Gliick auf, der Stei-ger kommt. Und er hat se in h el-les 

F 
j ~ • J ) 

~ l r F F u l r f p r J 
Licht be i der Nacht, und er hat se in hel - les Licht bei der Nacht, schon 

j l 
/ 
~ r l ,J l J Il r r F r -9 ,~ J 

an ge ziindt', sch on an ge ziindt'. 
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2. Garderob och rekvisita 

För att förhöja upplevelsen av sången i och vid gruvan använder vi oss också av kläder och 

rekvisita som passar in i miljön. Mönster till kläderna är framtagna med de gamla 

gruva rbetarkläderna som mall. Kören vill fortsätta ta fram nya mönster och sy upp fler kläder 

för att utöka sin garderob då kören st änd igt få r fler medlemmar. Detsamma vad gä ller 

rekvisita såsom yxor, tunnor, skottkärror som vi idag hyr eller lånar av Sala Silvergruva efter 

behov. 

Framtiden 

Framtiden ser ljus ut för Gruvfolkskören som för varje termin utökar med en eller ett par nya 

medlemmar. Målet är att vara en stadig skara på runt 30 personer med gott om representanter för 

varje stämma. Vid årsskiftet går vi också med i Sveriges Körförbund för att därigenom få råd och 

verksamhetsstöd för fortsatt bedrivande av kören. Idag är vi också med i Sensus stud ieförbund som 

hjälper oss med hyra av övningsloka ler, inköp av noter osv. Körledararvode delas idag ut av 

ersättning kören får för vissa framträdanden. 

Läs mer om oss på: http ://www.gruvfolkskoren.se/ 

Vänliga hälsningar/ 

Gruvfolkskören genom Minea Funk 



Marie Öhlund 

Från: 
Skickat: 
Till: 
Ämne: 

Kommentar 

Länk till sida: stipendier 

commentEmail@sala.se 
den 2 oktober 2015 07:13 
KFF 
Kommentar på sidan: Stipendier 

Från: Helena Eriksson Rensch 

Mailadress: Helena@rensch.se 

Kommentar: 
Härmed söker jag kultur stipendium. 

SALA I<OMNJUN--
Kommunstyretsens förvaltning 

Ini<. ;··:.:;:J -10- O 2 

Verksam keramiker och skulptör i Sala kommun sedan 1987. Driver konsthantverks gruppen Skapande 
Händer. 
Se min hemsida Rensch keramik.se 
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Marie Öhlund 

Från: 
Skickat: 
Till: 
Ämne: 

Tomas Kurn/in <t.kumlin.sala@telia.com> 
den 1 oktober 2015 23:44 
KFF 
Kulturstipendiat 

Mitt förslag till mottagare av Sala Kommuns kulturstipendium är 

Johnny Ekman, Dammgatan Sala 

Korn'?n!Jn~~r~~n~t~~~~~;~~ 
Ink. t:;j -10- O 2 
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har under många år varit verksam med olika föreningsuppdrag i både Sala Konstförening och Aguelimuseets 

Vänner. 

Johnnys stora personliga intresse för salakonsten har resulterat i att han under lång tid har samlat på sig en mängd 

uppgifter om framlidna salakonstnärer och också gjort noteringar/minnesanteckningar om vilka personer/offentliga 

förvaltningar/företag som har tavlor av dessa. 

Hans senaste projekt startade under hösten 2014 som en studiecirkel med namnet" l avlidna salakonstnärers 

sällskap". Redan före jul bestämdes att man skulle starta en förening som en förlängning av den givande 

studiecirkeln. Nu har den mängd information som Johnny har samlat på sig har kunnat dokumenteras i pärmar som 

små biografier om dessa konstnär. Pärmarna uppdateras ständigt med nya konstnärer, nya bilder på nya tavlor och 

information på de redan registrerade konstnärerna. 

l apri/2015 kunde föreningen" Avlidna salakonstnärers Sällskap" bildas. Föreningen växer snabbt och har nu i 

september ca: 100 medlemmar från hela mellansverige. 

Johnnys kontaktnät gör att föreningen varje månad kan ha en ny utställning på Ängbageri et. Varje månad visas ca 40 

tavlor under olika teman. Varje vecka finns en annons i Sala Allehanda som informerar allmänheten om månadens 

konstnär/ämne, detta gör att det sprids ut till salabor och turister. Under juni- juli fanns en utställning som hette 

"Sala i konsten" som lockade många turister. 

Eftersom tavlorna byts varje månad får alltså salaborna ta del av många tavlor och många konstnärer som har 

anknytning till Sala. 

Varje månad bjuder Johnny in till ett medlemsmöte på Ångbageriet. Dit kommer anhöriga/vänner till en specifik 

konstnär för att de ska kunna presentera denne lite mer personligt och djupare. De diskussioner som uppkommer 

ger så mycket värdefull kunskap om de gamla "Salaorginalen" som fanns förr i tiden och stadens viktiga händelser. 

Detta ger en möjlighet till att föra en viktig del av Salas historia vidare till barn och barnbarn. 

Vidare har Johnny i sitt stora sala-intresse kartlagt alla Salas gamlakafeer/konditorier i en studiecirkel som finns 

dokumenterad på Salas Bibliotek 

Johnnys stora intresse och engagemang för Sala och tillvaratagande av dess kulturhistoria, viljan att sprida ut detta 

till allmänheten bör premieras. 

l 



Förslagsställare 

Thomas Kumlin 

Krokusgatan 13 

733 37 sala 

2 



SALA f<OMMU 
Kommunstyrolsens förvaltning 

Ink. 2015 -09- 3 O 

BRDNNSMUSEET 
SÄTH.\ RRUNN 

Sätra Brunn har en självskriven plats i Sala kommuns historia, lika viktig och 
välkänd som Sala silvergruva. Även i modern tid (nutid) har brunnen betytt och 
betyder mycket, dels med sin tidigare medicinska verksamhet, men numer också 
som ett populärt besöksmål, både för privatpersoner och för företag. 

Vi är ett gäng entusiaster som "älskar vår Brunn" och har som mål att visa både 
brunnens historiska värde (livet på brunnen, byggnader och människor) men 
också de behandlingar och medicinska rön som brunnen varit känt för genom sin 
över 300-åriga verksamhet. 

"Arbetsgruppen för Sätra Brunns Museum" söker Sala kommuns 
Kulturstipendium detta år. Vi har under de senaste två åren haft olika 
sommarutställningar i Henschens badhus på Brunnen. Temat 2014 var "Att 
knådas eller dö" och 2015 "Historier från brunnen". Temat för 2016 är i 
skrivande stund inte helt klart. Vi har haft över 2.500 besökare som alltså har 
fått en inblick i brunnens historia och verksamhet. Många av besökarna har varit 
tidigare anställda men också "vanliga" turister/närboende som är nyfikna på den 
fina kulturella miljön och vad som hänt här genom åren. 

Vår ambition med sommarutställningarna är att lokalhistorien presenteras för 
intresserade på ett mycket modernt, kvalitativt och lättsamt sätt. Men vi behöver 
komma vidare i vår vision att ha ett permanent museum dels lokaliserat på 
brunnen, men också tillgängliggöra historien och verksamheten via internet. Att 
dela med oss av den historiska skatt vi förfogar över. Ett fint sätt att visa denna 
del av kommunen på. 

Vårt arbete är helt ideellt och bygger på personliga utlägg, bidrag från besökare, 
stöd från verksamheten samt vänföreningen på Sätra Brunn. Ett 
kulturstipendium skulle vara till stor hjälp att komma vidare, främst för 
införskaffande av teknik- och programvaror för arkivering av allt det material vi 
samlat på oss och fått till skänks/lån av både boende i Sätra Brunn, men också 
tidigare anställda från många håll i Sverige. 

Ett Kulturstipendium kommer inte bara stärka vår självkänsla utan viktigare är 
att det skulle påvisa att vårt arbete har ett värde utanför brunnen samt ett vä rde 
för Sala kommun. Det skulle också vara till stor hjälp när arbetsgruppen söker 
ekonomiskt bidrag från ex Sätra Brunn Hälsobrunn AB och Sätra Brunns 
Vänfören ingen. 

Lite dokumentation från våra utställningar se www.brunnsmuseet.se 

Med vänlig hälsning från Arbetsgruppen för Sätra Brunns Museum 

Mats Hellström 
Charlie Andersson 
Ebba Liljestrand 

Kontaktperson: 

Lisa Ström 
Åsa Nilsson 
Tohbbe Lindblom 

Kerstin Larsson 
Gustav Lundin 
Maria Grafford 

Mats Hellström epost: mats.hellstrom@tele2 .se Tfn: 021 358858 



Nominering av kyrkvaktmästare Mats Fläckerud till Sala kornmuns 
kulturstipendium 2015 

Utgångspunkt 
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Fläckeho kyrka, beläget i Fläckeho by, mitt i Svartådalens landskap, ett par mil väster om Sala, 
är en av länets vackraste omgivningar där kyrkogårdsmiljön minutiöst underhållits under 
decennierna och bidragit till områdets speciella karaktär. Detta har fått 
besökare från länet att år efter återkomma liksom internationella turister att ta sin väg förbi 
Fläckeho kyrka. Man kan se på Fläckeho kyrka som en allmänhetens plats som kommer inte 
bara byborna till gagn utan alla de besökare som har vägen förbi. En plats där man i 
enskildhet eller i grupp kan njuta av kombinationen natur och kulturmiljö. 

Motivering 
I närmare fyra decennier har Mats Fläckerud verkat som kyrkavaktmästare i Fläckeho kyrka, 
Västerfärnebo-Fläckebo församling. Vi menar att Fläckerud utgör ett slags nav för detta 
kulturarv, och en grundläggande faktor till den positiva bild folk både i och utanför Fläckeho 
har av platsen. 

Med en konstnärs omsorg har Fläckerud vårdat kyrka och kyrkaområdet vilket med åren 
skapat en parkliknande oas av vilda och kultiverade växter som växlar med årstiden. 

En lika stor gärning handlar kanske ändå den generositet och kunskap med vilken Fläckerud 
alltid visat lokala och långaväga besökare tillrätta. Det finns ingen fråga som är för liten fö r 
att Fläckerud inte tagit sig tid att noggrann t besvara eller tagit sig tid att vara till hjälp, och 
han har så att säga fungerat som en turistbyrå för bygden. Fläckerud har dessutom varit en 
god handledare för sommarjobbande ungdomar, praktikanter och arbetstränande personer 
och fått dem att känna sig värdefulla. 

Sammantaget är detta sprunget ur ett personligt engagemang, som vida övergår vad hans 
befattning i sig fodrar. 

Genom att nominera Mats Fläckerud vill vi synliggöra en person som med hjärtat på det rätta 
stället i det fördolda under mycket lång tidsrymd bidragit till att stärka kulturkänslan i 
bygden. 

Kerstin Wistrand, 
Ordförande Fläckeho hembygdsförening 
mail k.wistrand@telia.com 
telefon: 070-659 67 80 

Elisabeth Quasthoff, 
Svartådalens bygdeutveckling, Klockargårdens Bed&Breakfast 
mail: quasthoff@flackebo.se 
telefon: 070-243 21 93 

Åsa Stjerna, styrelsemedlem Orgelmuseet i Fläckeho 
mail: asa@asastjerna.se 
telefon: 070-730 65 99 



Ansökan om Sala kulturstipendium 2015 

Föreningen WestMannaFolk ansöker härmed om kulturstipendium 2015. 

Bakgrund 
Musikföreningen WestMannaFolk är en varm svängande folkmusikgrupp med bas i Salaområdet, ett 
traditionellt-universellt västmanländskt musikskapande gäng med stråkar och el bas/piano/gitarr/röst 
och andra instrument. 
Sedan år 2005 har WestMannaFolk framträtt vid ca 110 konserter, i huvudsak i Sala, Möklinta, 
Västerfärnebo och Sätra Brunn, men även i Linköping, Stockholm, Uppsala, Bingsjö, Örebro, 
Stjärnsund, Österfärnebo och Askersund. 
WM F har tagit tydlig ställning för ett öppet och demokratiskt samhälle, för mångfald och alla 
människors lika värde. Musiken är internationell och kan uppskattas över he la världen. Vi spelar 
gärna för alla som delar dessa värderingar! 
Musikalisk ledare är Carina Normansson, Salaitisk riksspelman med den trad itionella 
Möklintamusiken nära sitt hjärta, och med gränslösa musikaliska möten i sin själ. Carina N är 
nationellt erkänd, eftertraktad och framstående folkmusiker och en viktig fö rebild både lokalt och 
utanför Salabygden. 
l gänget skapas också ny musik på folkmusikalisk grund, med flera låtskrivare och arrangörer. 
Under 2015 har WestMannaFolk utvidgat sin verksamhet genom att skapa musik tillsammans med 
vänner från Syriska Kurdistan och Eritrea, med stöd av lntegrationsenheten, Sala kommun. 
Tillsammans med dessa vänner har vi haft konserter vid Sala kulturnatt (Pingstkyrkan), Karbenning 
kyrka samt på Aguelimuseet, sala. 

WestMannaFolk går vidare 
Hösten 2015 påbörjar WestMannaFolk arbetet med inspelning av sin t redje CD, i den takt och 
omfattning som ekonomin klarar av. Vår ambition är att i början av år 2016 göra inspelningar 
tillsammans med vännerna från Kurdistan och Eritrea, inspelningar som kan ingå i CD-utgåvan. Vi 
arbetar också på att genomföra flera gemensamma konserter, där en ny CD är ett stöd i 
marknadsföringen. 

Det är svårt att beskriva musiken i ord, så här kan ni lyssna på hur vi låter: 
https://youtu.be/u4ex59YSBDM 

Se även 
www.westmannafolk.se 
www.facebook.com/westma nnafo lk 

Sala 150927 

Mats Hellstrand 
Ordförande 
Gustav Adolfsgatan 7 b 
733 380 Sala 
Mob 0705-83 80 03 
mats.hellstrand@gmail .com 
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Till Sala kommun. Ku ltur och fri tid. 

Härmed ansöker jag om det utannonserade kulturstipendiet om 25000 kr. Jag heter John 
Långberg. född 18 maj 194 1 i Dalarna. och har va rit anställd som kantor i 34 år. 1988 köpte 
jag, med banklån. det uni ka Orge lmuseet i Fläckebo. som hotades av nedläggning. om ingen 
vi lle ta över ägandet och driften. Jag har nu. utan vinstintresse. ägt och arbetat med museet i 
27 år. Arbetet har vari t stim ulerande . .J ag har under all a år mött besökande musikintresse rade 
människor, de tlesta från Sveri ge. men även ibland från andra länder. Spec iellt glädjande har 
det varit, då någon i konsertsammanhang fört Orgelmuseet i Fläckeho på tal och jag kunnat 

fylla i konversationen. Orgelmuseet har t ex även besökts av Kungliga Musikhögskolans 
elever i kyrkomusik under ledning av professor Ra lph Gustafsson. Orgelmuseet är känt. 
speciellt i musikkretsar och besöks årligen. sommartid. a\· enstaka besökare och olika grupper 
(t ex en grupp automobilsamlare l'rån Stockholm ) och körer. .Jag ön:: rtog museet. eft ersom j ag 
ej kunde leva med tanken att orglarna skulle ri vas ut och t~1 sti ghe tcn ski lj as som sommarstä lk. 
Museet blev räddat och ska ll förbli museum fö r all framtid . .J ag har under mina 27 år som 
innehavare ej tagit något inträde. utan verksamheten har varit helt idee ll. Det har varit mycket 
arbete och kostat pengar. men jag tycker. att det har varit värt detta . Den svåra frågan är dock. 
ve m som vi ll och kan fo rt sätta med verksamheten elen dag. jag är hos vå r 1-len·e. 

Bilaga: Katalog och beskrivning av orglarna i museet. 

Uppsala 20 15-09-1 O 

Med vänlig hälsning 

John Långberg 

Bellmansgatan 76. 754 26 Uppsala 

Te101 8-2254 10.0736- 145678 

e-post: jolm.langbert!'(_~ vahoo.sc 



Kultur- och fritid 
Box 304 
733 25 Sala kommun. 

KULTURSTIPENDIUM 2015. 
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Ranst a 2015-09-10 

Vi föreslår Ransta Nästa bygdegårdsförening, Eli sabet Storm och Kenneth Österberg, 

samtliga med adress i Ransta, Sala Kommun som kulturstipendiater 2015. 

Med följande motiveringar: 

Ransta Nästa bygdegårdsförening har under de senaste åren öppnat möjligheter till ett 

rikare kulturliv i Ransta . 

Arrangerat BarnteateriRansta skola, film för skollovs lediga ungdomar, jul- påsk pysse l över 

generationsgrän serna, äggletning på långfredagen för familjen i Bygdegården, Allsång i 

Stationsparken, Baluns i Ra n sta med ortens övriga föreningar. Med Ett- Kulturliv För Alla! 

Föreningen har sett en potential att utveckla detta och har nu byggt en utescen vid 

Bygdegården under augusti 2015. " Mötesp lats stationsparken Ransta". Trafikverket bygger 

st aket mot spåren under september 2015. 

Elisabeth Storm kulturansvarig iRanst a Näst a Bygdegård sfören ing: 

Hon har satt fart på kulturlivet, i synnerhet allsången i Stationsparken. Den har i år t agit 

stora kliv framåt på konstlad scen och publikt, t ack vare hennes engagemang. 

Hon skrev själv en egen låt till allsången i Stationsparken, som döptes av publiken till 

"Ra nst arungen". M ed sin energi kommer hon att lyfta detta til l st örre läktare i Ransta ! 

Det stora problemet Elisabeth brottas med, är pengar att utveckla verksamhet en med. 

Hela Eli sabeth bubblar av ideer! 

Personlighet med brinnande energi behöver också bränsle för att utvecklas! 

Kenneth Österberg Web och M edia ansva rig iRanst a Näst a bygdegårdsförening: 

Han har under året sett till att våra kulturella och övri ga arrangemang synts i det med iala 

bruset genom föreningens Web sida, Facebook och affischer. M ed egen dator/ lphone l lpad 

med tillhörande program och uppkopp lingar. Dessutom har han stött Eli sabeth Storm med 

sitt musikaliska kunnande vid föreningens olika arrangemang. 

Personlighet med brinnande energi behöver bränsle för att utvecklas i f ören ingens anda ! 

På landet men centralt för familjen! 

Vi nominerar dessa kandid at er var för sig eller gemensa mt! 

Hälsninga r 

Göran & Christina Wallin 

Ranstabor, 0735-82 90 92 eller 0706-65 0195 

wallesw allin @gmail.com 

christina-wallin @spray.se 



Marie Öhlund 

Från: 
Skickat: 
Till: 
Ämne: 

Kommentar 

commentEmail@sala.se 
den 12 april2015 14:51 
Kommun lnfo 
Kommentar på sidan: Kontakt 

Länk till sida: Kontakt 

Från: Hannetore Björklund 

Mailadress: hannelorebjorklund@telia.com 

Kommentar: 
Till Kulturförvaltningen i Sala kommun. 
Hej! 
Jag vill gärna föreslå en mycket lämplig kandidat för Sala 

P. j / R.N.) 

SAL/~ROMMDN 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Ink. 2015 -01t- 1 3 

l 

kommuns kulturstipendium. Hennes namn är Carina Normansson med adress MånsOlsvägen 57, Sala, tel 
0244/ 127 23. 
Jag har känt Carina sedan hon var mångårig spelledare i Falu spelmanslag innan hon flyttade tillbaka till 
Sala. Idag och sedan många år tillbaka är Carina spelledare och konstnärlig ledare i fo lkmusikgruppen 
Westmannafolk. Carina har en mycket gedigen meritlista inom genren folkmusik. Förutom det ovan nämnda 
har hon flera olika projekt på gång i Sala. Hon har varit med om och lett 2 CD inspelningar i 
Westmannafolk och en CD i Falu spelmanslag och hon har även spelat in CD med Spelstina samt ytterligare 
skivinspelningar med Josefine Paulsson, Sala. Carina har lett otaliga kurser i folkmusik i många olika 
sammanhang ochjag har förstått att hon är involverat i ett flertal musikproj ekt i Sala. Carina är en mycket 
kreativ och konstnärlig begåvat person. Carina bidrar på ett mycket kreativt sätt till kulturlivet i Sala. Hon 
skulle bli en mycket värdig mottagare av Sala kommuns Kulturstipendium. För ytterligare upplysningar om 
Carinas meriter vill jag hänvisa till Mats Hellstrand, Sala. 
Vänliga hälsningar, 
Hannetore Björklund 
Lilla Risholn 
790 15 Sundbom 
Tel:023/ 622 56 



KULTURSTIPENDIUM 
 

År Person/Förening Motivering 

   

1989 Thobbe Lindblom Engagerade och värdefulla insatser för amatörteaterverksamheten i 

Sala i allmänhet och för dess ungdomsverksamhet i synnerhet 

 Ulrika Törnros Ambition och vilja att utveckla sig på musikens område 

 Kåge Bergman Mångåriga, bestående insatser inom Salas konstliv 

   

1990 Johan Matsanders Uppmuntran att fortsätta sin målmedvetna satsning på musikens 

område. 

 Bob Engelbertsson Betydande och värdefulla studier i Salas historia 

 Diplom:  

Charles Söderström 

 

Mångåriga kulturhistoriska insatser för Sala kommun 

 Diplom: 

Sven Norling 

 

Mångåriga kulturhistoriska insatser för Sala kommun 

   

1991 Jacob Ericksson Ge lovande ung konstnär på teaterns område möjlighet att förkovra 

sig ytterligare 

 Per Helge Som en uppskattning av hans mångsidiga författarskap 

 Diplom: 

Hans Agrell 

Mångåriga insatser för Sala kommuns musikliv som utövande 

musiker liksom hans utomordentliga insatser som kulturskribent 

inom musikens område. 

   

1992 Bo Åke Adamsson Mångskiftande och allmänt erkända konstnärskap samt för den stora 

betydelse hans konstnärskap har för Sala kommun och dess 

innevånare. 

   

1993 Bo Svärd Hans konstnärskap i allmänhet och för hans konstnärliga 

dokumentation av kulturmiljöer i Sala i synnerhet. 

   

1994 Johanna Byström Skulptur. En ung, talangfull skulptris med djärv formkänsla som 

arbetar i ett svårbemästrat material. 

   

1995 Margareta Andersson Musik. För hennes stora engagemang och enastående insatser för 

Salas körmusikliv i synnerhet och för Sala musikliv i allmänhet. 

 Lisa Rahbek Cirkus. Som en uppmuntran till en ung konstnär för hennes 

helhjärtade satsning på ett svårt konstnärligt område - cirkusen. 

   

1996 Karl-Otto Modin Han utvecklas hela tiden som konstnär och därför att han med sina 

salamotiv har bevarat många miljöer och utfört en stor kulturgäring. 

   

1997 Bengt Karlström Marknadsgyckel är en tusenårig kulturtradition som tagit sig många 

olika uttryck genom århundradena.  Kultur- och fritidsnämnden har 

beslutat tilldela en nutida gycklare, ”dödsryttaren” Bengt Karlström, 

1997 års kulturstipendium. 

   

1998 Olle Nessle En kulturell mångsysslare som med värme, patos och humor starkt 

bidrar till utvecklingen av Salas kulturliv. 

   

   



1999 Arne Nyström För hans breda engagemang, främst vad gäller musik och teater, i 

Salas kulturliv. 

   

2000 Nils Norén Han som ledare för Sala Motorsportklubbs ”Smask-tomtar” varje år 

sedan 1950 utfört en värdefull kulturgärning genom att inom Sala 

kommun verka för att gamla och sjuka kunnat vidmakthålla 

jultraditionen.  

   

2001  Musikföreningen 

Rockland 

Dels för att man på mycket kort tid fått intresset för rock, blues, 

folkmusik och jazz i Sala att öka, dels för att man genom seriöst 

arbete gjort Rockland till en mycket välrenommerad plats på 

Sveriges musikaliska karta. 

   

2002 Columbuskören Som en uppskattning för deras sätt att skapa glädje och entusiasm 

hos deltagare och åhörare vilket berikar oss alla 

 

   

2003 Jazzgruppen Jack Vegas 

Quartet  

Duon Sabri Zakh och 

Dene Delshad 

Båda grupperna är utmärkta representanter för Salas mångskiftande 

och rika musikliv. 

   

2004 Kulturföreningen 

Kilbolokalen 

Kulturen blommar i Kilbo, vilket sprider sig i hela kommunen. 

   

2005 Gunnel Liljefors-

Hoogers 

Hon är en lokal konstnär som verkar för konstens utveckling bland 

människor i Sala kommun. 

   

2006 Bernt ”Tjalle” Forsberg 

 

 

Lennart Parknäs 

För hans idoga samlande av material för att dokumentera och 

levandegöra Sala förr och nu. 

 

Tilldelas ett diplom för mångårig kulturell verksamhet i Sala 

kommun. 

   

KFN § 115, 2007-11-13: Stipendiesumman höjs från 6.000:- till 10.000:- 

2007 Anna-Karin Ander 

 

 

Bengt Kebbón 

För framstående musikalisk verksamhet som förhoppningsvis 

kommer att fördjupas i Sala kommun i framtiden. 

 

För visad omsorg om Salas konst- och musikliv. 

 

2008 Nina Nilsson              För hennes ambition att driva antikvariat och galleri som blivit en 

Informell mötesplats för kulturintresserade Salabor.  

   

2009 Café Jernvägen För en djärv, självständig och mångsidig kultursatsning i Sala. 

 

2010 Jens Karlsson Glöde Som med sitt storband fungerar som Salas musikaliske ambassadör. 

 Hjalti Rögnvaldsson Dels för att han som professionell skådespelare och regissör på ett 

                                                         remarkabelt sätt höjt den konstnärliga nivån på Salas 

  amatörteaterverksamhet, dels för att han genom en serie uppläsningar 

  har gett Salas medborgare insikter och kunskap om den klassiska  

  isländska litteraturen. 

 

KFN § 82, 2011-06-21: Stipendiesumman höjs från 10.000:- till 25.000:- 



 

2011 ÅC Danell För hans mångåriga insatser att som intendent utveckla och även  

 utanför Sala sprida intresset för Aguélimuseet, för att han var en av  

 initiativtagarna till kulturkvarteret Täljstenen och för att han själv  

 skapar bildkonst av mycket hög kvalité. 

 

2012 Sala Motorcykelcirkus Genom att på eget initiativ ge Salas medborgare möjlighet att få se 

motorcykelkonster i motordrom både i nutid  

och historiskt via det blivande motorcykelcirkus museet, har ni inte 

bara återväckt en lång tradition av Dödsryttare i Sala, ni har även givit 

Sala ett helt nytt museum som kan uppskattas av resten av världen. 

 

2013 Eric Fylkeson och 

           Anders Bjurenvall För deras initiativ och genomförande av arkivfilmsfestivalen och 

produderingen av jubileums DVD´n som belyst Sven Norlings långa 

dokumentation av Sala och som givit många generationer möjlighet att 

uppleva delar av Salas historik. 

 

2014 Frida Kempff  för hennes kulturella prestationer och som representant för Sala 

kommun på såväl den nationella som den internationella filmduken 

 

Kulturkomplexet Gussjölov för att med iver, intresse och engagemang, med kreativa uttryck och 

intryck stärker en levande landsbygd. 
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NORMER FÖR SALA KOMMUNS KULTURSTIPENDIUM 

§ l Kompetens för stipendiet 

Sala kommuns kulturstipendium är avsett att stödja och uppmuntra verksamhet 
inom skilda kulturella områden såsom litteratur, musik, dans, teater, konst, 
foto, film, konsthantverk, musei- och utställningsverksamhet, hembygdsvård, 
kulturminnesvård, folkbildning och andra därmed jä.rn.Iörbara områden, eller 
som belöning för värdefull gärning inom ovan nämnda områden. 

§ 2 Kriterier f"ör sökande 
stipendiet kan sökas av personer som är bosatta, födda, eller som annars har 
stark anknytning till Sala kommun, samt av grupper, föreningar eller 
organisationer som är verksamma inom kommunen. 

Person, förening eller organisation kan tilldelas stipendiet vid flera tillfållen 

§ 3 Utskott f"ör utdelande av kulturstipendiet 

Sala kommuns kulturstipendium utdelas av kultur- och fritidsutskottet 
Utskottets beslut, som inte går att överklaga, skall kortfattat motiveras. 

§ 4 Stipendiets storlek 

Stipendiesumman uppgår för varje år till det belopp kommunstyrelsen anvisar 
för ändamålet. 
Kultur- och fritidsutskottet äger rätt att uppdela stipendiesumman enligt egen 
bedömning på lämpligt antal mottagare. 

§ 5 Utdelning av stipendiet 

Utdelningen av kulturstipendiet sker vid tidpunkt och under former som 
kultur- och fritidsutskottet fastställer. 

§ 6 Kungörelse 

Det ankommer på kommunstyrelsen att förklara stipendiet till ansökan ledigt 
genom kungörelse på kommunens anslagstavla, annonsering i pressen och på 
annat lämpligt sätt. 


