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Förord
I denna skrift kan ni läsa närmare om fondens projekt samt om bidragsverksamheten som är kärnan i fondens
verksamhet. Härtill redovisas fondens administration och ekonomi i sammandrag. Skriften utgör fondens samlade årsberättelse för 2017, men innehållet utgör även en presentation av fondens verksamhet i allmänhet. För
fondens särskilda verksamhet i respektive land hänvisas till utskottens egna specifika årsberättelser.
År 2017 var ett mycket speciellt år för fonden. Ett år då Finlands 100-årsjubileum särskilt uppmärksammades,
både i fondens bidrags- och projektverksamhet. Detta gällde dels att särskilt välkomna ansökningar som anknöt till 100-årsjubileet, dels att fondens egen verksamhet präglades av seminarier, evenemang och projekt
som uppmärksammade jubileumsåret.
Till årets viktigaste evenemang för att markera Finlands 100-årsjubileum hörde återinvigningen av Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland som är fondens operativa enhet i Finland. På plats var Nordens
samtliga statschefer och återinvigningen nådde massiv medietäckning, bland annat genom att Yle, SVT och
NRK direktsände återinvigningsprogrammet.
Ett viktigt komplement till fondens bidragsverksamhet är att genom olika projekt lyfta upp aktuella bilaterala
teman. I fondens projektarbete är Hanaholmen samt fondens projektkontor Tandem och Finlandsinstitutet i
Stockholm viktiga aktörer. En central satsning är att fokusera på den yngre generationen. För fondens del sker
detta bland annat genom projekten Tandem Leadership, som nu har en alumniverksamhet som omfattar mer
än 100 unga ledare, ungdomsforumet Globsol, nätverksprogrammet Det nya Norden samt nätverket Svenska
nu. Det sistnämnda projektet fyllde tio år under 2017 och volymen har vuxit markant under åren. Under året
genomfördes också Hanalys, som är ett nytt bilateralt debattforum för frågor kring utrikespolitik. Gemensamt
för fondens egna projekt är att de ska skapa kontakter mellan våra länder och generera kunskap om ländernas
enskilda och gemensamma utmaningar.
Fondens svenska utskott satte även i gång en särskild temasatsning på mediaområdet i form av mediestipendier. Syftet är att vitalisera det journalistiska intresset i Sverige för det politiska skeendet och det samtida samhälls- och kulturlivet i Finland.
I Sverige genomfördes även en undersökning om den aktuella Finlandsbilden och det svenska utskottet var en
av uppdragsgivarna. För det finländska utskottets del innebär mediesatsningen en årlig kurs för journaliststuderande från Sverige och Finland och förberedelserna inför den första journalistkursen pågick aktivt under året.
För att åstadkomma den mångsidiga verksamhet som fonden drivit 2017 behövs många goda samarbetsprojekt och många fina initiativ. Vi vill därför varmt tacka alla som har ansökt om bidrag, deltagit i våra seminarier,
evenemang och projekt samt alla samarbetspartners och medfinansiärer. Vi ser fram emot att fortsätta arbetet kring det breda finsk-svenska samarbetet tillsammans med er!

Chris Heister
F.d. landshövding
Ordförande för fondens
svenska utskott

Jan-Erik Enestam
Minister
Ordförande för fondens
finländska utskott
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KULTURFONDEN
FÖR SVERIGE OCH FINLAND
har främjat kulturutbytet
mellan länderna
i över 50 år.

Syfte

“

Kulturfonden för Sverige och Finland har till ändamål att
främja de kulturella förbindelserna mellan dessa länder
genom att i form av bidrag ur fondkapitalets avkastning
understödja strävanden att öka kännedom om och kontakten
mellan de båda ländernas kultur, näringsliv och folk

”

Kulturfonden för Sverige och Finland är den största bilaterala fonden i Norden och ger stöd till samarbete
mellan dessa länder inom kultur-, samhälls- och näringsliv. Fonden tillkom 1960 efter beslut av den
svenska och finländska regeringen. Då avsattes en del av de räntelikvider som Finland skulle erlägga
på sin statsskuld sedan krigsåren till en fond för kultursamarbete mellan de båda länderna. Av fondens
ursprungliga kapital placerades hälften i vartdera landet.
Fonden delar ut aktivitetsbidrag och vistelsestipendier. Därutöver initierar och driver fonden egen projektverksamhet.
Fonden är huvudman för Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland och stiftande medlem i
Stiftelsen Finlands kulturinstitut i Sverige.
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Styrelse
Fondens arbete leds av en styrelse som består av sex ledamöter, tre från Sverige och tre från Finland. Styrelsen
utses av respektive lands regering. Ledamöterna väljs för en period om tre kalenderår och för varje
ledamot väljs en personlig suppleant.
Regeringarna i Sverige och Finland utser också en av ledamöterna från vartdera landet att fungera vartannat
år som ordförande och vartannat år som vice ordförande. Under år 2017 var minister Jan-Erik Enestam, Finland,
ordförande och f.d. landshövding Chris Heister, Sverige, vice ordförande för hela fonden.
Fonden arbetar med två utskott, ett i Finland och ett i Sverige.

Styrelse 2017
SVERIGE

FINLAND

Chris Heister, f.d. landshövding, ordförande/Sverige
(suppleant: Martin Hårdstedt, professor)

Jan-Erik Enestam, minister, ordförande/Finland
(suppleant: Juhana Vartiainen, riksdagsledamot)

Jarmo Lainio, professor
(suppleant: Pär Lager, CEO)

Maarit Feldt-Ranta, riksdagsledamot
(suppleant: Heli Järvinen, riksdagsledamot)

Nina Lundström, riksdagsledamot
(suppleant: Annika Hirvonen Falk, riksdagsledamot)

Tytti Isohookana-Asunmaa, pol. dr
(suppleant: Lauri Heikkilä, filosofie doktor)

Fondens verksamhet
Fonden genomför sitt grunduppdrag genom två huvudspår:
Bidragsverksamhet
Fonden beviljar aktivitetsbidrag för projekt som främjar samarbete mellan Sverige och Finland inom bl.a. kultur,
språk, media, forskning och utbildning. Bidrag ur fonden kan sökas av enskilda personer, organisationer och föreningar med verksamhet inom fondens intresseområde, d.v.s. som främjar de kulturella förbindelserna mellan
Sverige och Finland. Fonden beviljar också vistelsestipendier till Sverige/Finland i samband med studiebesök,
forskningsverksamhet eller projekt i anslutning till kulturutbyte mellan länderna.
Egna projekt
Fonden bedriver också i samarbete med andra aktörer egen verksamhet som t.ex. nätverket Svenska nu, Tandem Leadership, Addeto, Globsol och HanaAcademy. Utöver dessa bedriver fonden även andra projekt som till
exempel lärarfortbildningar. Mer information om dessa finns att läsa på fondens hemsida.

www.kulturfonden.net
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Ansökningstider
Sista ansökningsdag för AKTIVITETSBIDRAG och VISTELSESTIPENDIER är:

den 1 oktober året före nyttjandeåret. Alla sökanden får skriftligt beslut i november/december.
den 1 februari för projekt under innevarande
kalenderår. Alla sökanden får skriftligt beslut i
april/maj.
Webbansökan öppnar ca fyra veckor innan sista
ansökningsdatum. www.kulturfonden.net

Sakkunnigbehandling av ansökningarna
Styrelsen utser en sakkunnigdelegation med uppgift att ge utlåtanden över inkomna bidragsoch stipendieansökningar.

Delegationens medlemmar/Finland

Delegationens medlemmar/Sverige

•

Riitta Heinämaa, ordförande
(samhälle och demokrati)

•

Birgitta Englin, ordförande
(samhälle, scenkonst, film)

•

Nina Edgren-Henrichson
(litteratur, media)

•

Elnaz Baghlanian (litteratur)

•

Päivi Juvonen (språk, skola och vetenskap)

•

Hanna Hemilä (scenkonst, film)

•

Sara Sandström Nilsson (bildkonst, film)

•

Kaarlo Hildén (musik)

•

•

Markku Löytönen (vetenskap)

Martin Sundin
(kulturpolitik, bilateralt mervärde)

•

Kai Kartio (bildkonst)

•

Victor Zeidner (musik, film)

•

Micaela Romantschuk-Pietilä
(skola, utbildning)
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Svenskarnas bild av Finland
Inför Finlands 100-års jubileum genomförde analys- och undersökningsföretaget Novus i Sverige en undersökning om svenskarnas bild av Finland. Undersökningen gjordes i samarbete med fondens svenska utskott, Finlandsinstitutet och tankesmedjan Magma.
Enligt undersökningen är Finlandsbilden i Sverige ganska positiv, men lite gammalmodig och traditionell. Samtidigt finns tendenser till att bilden innehåller stora variationer, åldersmässiga och geografiska. Undersökningen
visar också att kunskapen om Finland är generellt ganska svag men att det finns en nyfikenhet och ett intresse
att lära sig mer. En uppföljande undersökning kommer att göras under våren 2018.

Mediestipendier
För att öka intresset för Finland i Sverige och göra Finlandsbilden bredare och mer tidsenlig, kommer fondens
svenska utskott att under tre år rikta hälften av bidragsverksamheten till mediaområdet.
I mars 2017 lanserades därför särskilda mediestipendier som riktar sig till såväl professionella journalister som
bl.a. poddare och bloggare. Fonden vill samtidigt testa ett nytt sätt att hantera stipendier. Mediestipendier har
löpande ansökningstider och den sökande får svar på sin ansökan inom tre veckor.
Stipendier delas in i tre olika undergrupper, korta resestipendier för 1–5 dagars besök i Finland, längre arbetsstipendier för 1-3 månaders vistelse och arbete på en finländsk redaktion samt samarbetsprojekt ämnade till
samarbete mellan två redaktioner.
Under de nio första månaderna 2017 beviljade utskottet 33 stipendier till en total summa av 299 800 kronor. Reportagen har handlat om allt från medicinteknologi och stadsodling till public services roll och finsk samtida design.
www.mediestipendier.com

Projektkontoret Tandem
Det första många tänker på när de hör ordet tandem är förmodligen en tandemcykel. Men betydelsen av ordet är även en
”helhet skapad av samverkande enheter som arbetar tillsammans mot ett gemensamt mål”. I vårt fall syftar tandem på
det bilaterala arbetet mellan Sverige och Finland och de möjligheter som ett samarbete mot ett gemensamt mål skapar.
Projektkontoret Tandem startades 2010 av fondens svenska utskott. Syftet var att ta tillvara på det ökade bilaterala intresse som skapades under Märkesåret 1809. Tandems projekt kompletterar fondens traditionella
verksamhet och drivs till största delen av extern finansiering.
Tandem arbetar proaktivt genom att initiera projekt baserat på de behov som finns för att stärka relationerna
mellan länderna. Grundläggande för Tandems arbete är att både identifiera och skapa ett intresse hos nya målgrupper som inte har en koppling till det bilaterala samarbetet.
Från att ha startat i mindre skala, har Tandems verksamhet nu vuxit till ett betydande inslag i fondens verksamhet. Till
Tandems projektportfölj hör bland annat ledarskapsprogrammet Tandem Leadership och kunskapsportalen Addeto.
www.projekttandem.se

7

8

Det som glatt mig är att se hur stort intresse det finns för det svenska språket och den svenska kulturen också på helt finska orter. Det är fint att Kulturfonden för Sverige och Finland har möjlighet att vara med och främja
och stödja detta intresse. Det bästa sättet att lära sig ett annat språk är
att tala det, då är det både roligt och effektivt.
Micaela Romantschuk-Pietilä, sakkunnig/Finland

Det är roligt att på det här sättet vara med och bidra till konkreta kultursamarbeten och -utbyten mellan Finland och Sverige. Diskussionerna som
vi har fört under sakkunniggruppens möten har också varit givande och
lärorika för en nykomling som jag.
Nina Edgren-Henrichson, sakkunnig/Finland

Kulturfonden för Sverige och Finlands arbete skapar kreativa och dynamiska förutsättningar för ett professionellt kulturutbyte mellan dessa
länder som bär på en alldeles särskild gemensam historia. Som litterär
sakkunnig är det fantastiskt att vara med och påverka detta viktiga arbete. Sverige och Finland har mycket att ge och lära av varandra. Tack vare
fonden möjliggörs samarbeten och projekt som ökar kunskapen och förståelsen mellan länderna.
Elnaz Baghlanian, sakkunnig/Sverige

Det har varit en förmån att via kulturfondens stipendier upptäcka vad
gränsöverskridande utbyte innebär för de unga konstnärer, forskare och
studenter som får möjlighet att delta på en festival, konferens eller utbildning. Många gånger kan det vara starten på ett både personligt och
professionellt utbyte. Bilateralt samarbete mellan individer, organisationer och institutioner är ett litet men värdefullt motgift mot fördomar, filterbubblor och nationalism.
Birgitta Englin, sakkunnig/Sverige
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Finlands president Sauli Niinistö och Sveriges kung Carl XVI Gustaf invigde det nyrenoverade Hanaholmen i juni 2017.

Återinvigning av Hanaholmen
År 2017 firade Finland hundra år av självständighet och även på Hanaholmen präglades mycket av verksamheten av självständighetsfirandet.
Ett stort antal seminarier och evenemang ordnades med Finland 100 som ledstjärna och även i Sverige medverkade
fonden och Hanaholmen till att lyfta upp Finlands hundraårsfirande på kartan. Den överlägset största händelsen för
fonden under 2017 var ändå nyöppningen och invigningen av det nya Hanaholmen. Renoverings- och ombyggnadsarbetet hade inletts i december 2015 och i maj 2017 kunde Hanaholmen slå upp sina dörrar för allmänheten.
I samband med renoveringen fick Hanaholmen en helt ny fjärde våning och även en ny fasad i kännbar stil. Entrén öppnades upp med stora fönster mot gården och inreddes med bistro och vinbar. Dessutom fick hotellrummen, restaurangen, möteslokalerna och kundutrymmena en rejäl ansiktslyftning. I tillägg till de statliga medel
från Finland som satsades på renoveringen bidrog även fonden med pengar för ny teknik, nya möbler och andra
inredningsdetaljer.
”Det nya Hanaholmen kommer att glädja besökare många år framöver”, säger ordföranden för det finländska
utskottet Jan-Erik Enestam.
Den officiella återinvigningen ägde rum den första juni 2017. På plats för att hedra händelsen var den svenska
kungen i sällskap av drottning Silvia och president Sauli Niinistö med fru Jenni Haukio. Dessutom deltog Norges
kungapar, Danmarks drottning och Islands presidentpar. Festligheterna var en del av firandet av Finlands 100
år av självständighet.
www.hanaholmen.fi
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Statsministrarna Stefan Löfven och Juha Sipilä deltog vid invigningen av Anna Uddenbergs Free Fall på Hanaholmen i oktober 2017.

Free Fall – Anna Uddenberg
Finlands och Sveriges statsministrar var båda närvarande när Sveriges officiella konstgåva till Finland 100,
Anna Uddenbergs Free Fall, invigdes på Hanaholmen den 31 oktober 2017.
Gåvan är en frihetsgudinna i brons installerad fyra meter upp i luften med en sprutande fontän.
”Jag har länge varit intresserad av vad som händer när upplevelser blir till produkter och vice versa. Flyboarding
är en aktivitet som iscensätter samtida föreställningar om hur framtiden ser ut, samtidigt som det för tankarna
till begrepp som frihet, säkerhet och tech”, säger konstnären Anna Uddenberg.
Free Fall väckte mycket uppmärksamhet i nationella medier. Konstverket betraktades som modigt och annorlunda, men det fanns även röster som ifrågasatte symboliken. Diskussionen bidrog ändå till att lyfta fram
Hanaholmen, vars uppgift är att främja samarbete mellan Sverige och Finland, som en central aktör på den
finsk-svenska konstkartan. Samtidigt ökade kunskapen om centrets och fondens verksamhet överlag.
Free Fall är den ena delen av Sveriges gåva till Finland. Den andra delen, som heter Tandem Forest Values, är en
storsatsning på gemensam skogsforskning med tolv tvååriga tjänster för svenska och finska forskare. Tandem
Forest Values är ett initiativ från fondens projektkontor Tandem i Stockholm.
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Chris Heister, ordförande för gåvokommittén, vid seminariet på KSLA den 27 oktober 2017.

Tandem Forest Values
Som en officiell svensk gåva till Finland 100 överlämnades ett bilateralt skogsforskningsprojekt bestående av
tolv tvååriga postdoc-tjänster. Projektets syfte är att varaktigt stärka och utveckla bilateral forskningssamverkan mellan Finland och Sverige inom skogsforskning och det skogsindustriella området.
Gåvan och upplägget av projektet är ett initiativ från Kulturfonden för Sverige och Finland och fondens projektkontor Tandem i Sverige. Projektet heter Tandem Forest Values och presenterades av Kung Carl XVI Gustaf
i sitt tal vid återöppningen av Hanaholmen den 1 juni. En närmare presentation av gåvan gjordes senare vid ett
bilateralt seminarium i Stockholm den 26 oktober 2017 på Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien. Utlysningen
av de första tjänsterna kommer att ske under våren 2018.
Tandem Forest Values är ett samarbete mellan Sveriges regering och privata finansiärer där Sveriges regering
finansierar hälften. De privata finansiärerna är Marianne och Marcus Wallenbergs stiftelse, Kempestiftelserna,
Skogsindustrins forskningsstiftelse och Kungliga Skogs- och Lantbruksakademin. Till projektet är kopplat en
bilateral gåvokommitté där Kulturfonden för Sverige och Finland är ordförande genom Chris Heister.
För mer information se www.projekttandem.se
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Fondens projektverksamhet

Svenska nu – 10 år
Svenska nu:s verksamhet under 2017 präglades av två jubileer: Finlands 100-årsjubileum samt Svenska nu-nätverkets eget 10-årsjubileum.
För att uppmärksamma Finland 100 genomförde Svenska nu projektet Mitt Finland är ditt, där eleverna fick
reflektera över sin identitet på svenska.
2017 ordnades även Svenska nu-dagarna på Hanaholmen med workshopar för svensklärare, lärarstuderande, skolklasser och samarbetspartners. Under de båda seminariedagarna kunde ett stort antal lärare och blivande lärare
analysera och utvärdera Svenska nu:s arbete samt utbyta tankar och idéer och knyta nya kontakter sinsemellan.
Den svenska journalisten, författaren och programledaren Mark Levengood deltog i programmet med en personlig
föreläsning om språk- och kulturskillnader, utgående från sina egna erfarenheter som finlandssvensk bosatt i Sverige.
www.svenskanu.fi

Dream Academy Norden är ett projekt där skolelever från Norden fått skapa egna poplåtar tillsammans
med professionella musiker. Projektet, som enligt Nordplus har varit ett av de mest framgångsrika Nordplus-projekten koordinerade från Finland, avslutas den 13 april 2018 med konferens och slutkonsert.
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Tandem Leadership
När konkurrensen hårdnar och informationsflödet ökar blir behovet av ett större kontaktnät allt viktigare. Allt
fler ser organiserade nätverk som en stor resurs där de får stöd i både sitt eget och organisationens utvecklingsarbete. Tandem Leadership tar fasta på detta och skapar nya nätverk och samarbetsmöjligheter mellan Sveriges och Finlands kommande ledare inom olika sektorer. Genom välorganiserade nätverksträffar skapar Tandem
Leadership personliga band mellan länderna. Programträffarna uppmärksammar ländernas gemensamma utmaningar och sporrar till bilateral samverkan och förbättrad problemlösning mellan olika samhällsområden.
Varje år rekryteras tio personer i åldern 25–35 från vartdera landet och träffas för att diskutera, lära av varandra
och arbeta tillsammans under tre stycken tvådagarsträffar. Deltagarna är redan ledande inom sina sektorer
eller förutspås att bli det i framtiden. Enligt projektchef Jessica Melin Hirschfeldt är en av programmets styrkor
det faktum att deltagarna kommer från olika bakgrunder och har erfarenhet från flera olika verksamhetsområden. Den samlade erfarenheten bland deltagarna blir då väldigt stor och detta i sig bidrar till att deltagarna får
ett bredare samhällsperspektiv och djupare insikt inom områden där de själva inte är verksamma.
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Programmet erbjuder även diskussioner med framstående talare som via sina egna upplevelser förmedlar en
komparativ bilateral synvinkel på det aktuella ämnet. Bland talarna 2017 märktes bland andra Co-founder Stina Bergfors, presidenten för the European Institute of Peace, Pekka Haavisto och tidigare statminister Göran
Persson. Moderator för Tandem Leadership är Maria Wetterstrand, som med sin breda erfarenhet och kunskap
om de båda länderna, bidrar till programmets framgång.
För att stärka och uppmuntra det samarbetskapital som byggts upp inbjuds deltagarna efter programmets avslut till Tandem Leadership’s alumniverksamhet. Vid årliga träffar får deltagarna möjlighet att träffa deltagarna
från tidigare årskullar och bredda sitt nätverk och sina perspektiv ytterligare. 2017 anordnades även en välbesökt alumniträff i samband med arrangemanget Framtidsforum, där deltagarna bland annat hade möjlighet
att lyssna på Estlands president, Kersti Kaljulaid.
Programmet har ända från början fått oerhört positiv feedback. I programmets utvärderingar kan man bland annat
läsa: ”Tandem Leadership har förändrat mitt liv, gett mig nya vänner och kontakter för livet som jag har nytta av hela
tiden. Det är en helt ovärderlig resurs för våra länders möjligheter att skapa en bättre framtid”, ”Programmet har
givit mig vänner och kunskap för resten av livet. Det finns inget jag kan rekommendera mer än Tandem Leadership”.
Utöver utskottens egen insats möjliggörs Tandem Leadership med stöd från Ekon dr. Peter Wallenbergs Stiftelse för Ekonomi och Teknik samt Jane och Aatos Erkkos stiftelse. Under 2017 fick programmet även särskilt stöd
från Björn Savén och Riksbankens Jubileumsfond.
www.tandemleadership.com

Addeto
Trots många likheter mellan Sverige och Finland finns det även skillnader länderna emellan –och bägge kan
lära sig av varandra.
”Via kunskapsportalen Addeto.com förstärks kunskapsutbytet mellan Sverige och Finland och både likheter
och olikheter lyfts fram i artiklar och intervjuer”, säger journalisten Michaela von Kügelgen, redaktör för Addeto.
På Addeto har publicerats löpande nyheter från forsknings- och högskoleområden såsom samhällsvetenskap,
humaniora, språk, ekonomi och kulturvetenskap. Det samlade materialet är framför allt inriktat på att hjälpa
besökaren hitta forskningsresultat och publikationer som lämpar sig för jämförelser mellan våra länder. Under
årens lopp har Addeto bland annat uppmärksammat unga forskare och situationen för doktorander i båda länderna, gjort bilaterala jämförelser mellan riksdagsval, universitet och högskolor, uppmärksammat populismens
framfart och diskuterat yttrandefriheten. Materialet publiceras både på svenska och på finska.
”Addetos strävan har hela tiden varit att öka kunskapen om Sverige och Finland. Samtidigt har man velat skapa
kontakter mellan länderna som kan vara till nytta också i framtiden. Sammanlagt finns det 15 miljoner svenskar
och finländare, möjligheterna är minst lika många”, framhåller von Kügelgen. Kopplat till Addeto finns även en
digitaliserad databas, där relevant material från 50 svenska och finländska universitet och högskolor finns tillgängligt. I dagsläget rymmer databasen närmare 4 000 rapporter och avhandlingar. Addeto initierades och har
upprätthållits av Tandem. Projektet har drivits med stöd från Riksbankens Jubileumsfond, Marianne och Marcus
Wallenbergs stiftelse, Svenska kulturfonden och Kungliga Vitterhetsakademien.
www.addeto.com

14

Deltagare från Globsol 2017 efter ett besök på Sveriges ambassad i Helsingfors.
Under 2017 arbetade Globsol under den övergripande rubriken Unga som fredsbyggare.

Globsol
Globsol uppmuntrar till ett aktivt engagemang för att bekämpa globala orättvisor och erbjuder kunskap om
hur det är möjligt att agera i Finland och Sverige för att ta itu med dessa problem. Deltagarna, som är mellan
18 och 22 år, kommer bland annat från olika ungdomsförbund, gymnasier, högskolor och universitet. Globsol
är politiskt obundet och öppet för alla.
Under en helg får deltagarna bland annat ta del av workshops, studiebesök och föreläsningar. Temat för Globsol varierar varje år. 2017 arrangerades Globsol för 11e gången under parollen ”Unga som fredsbyggare”. Andra tidigare teman har varit bland annat ungdomspolitik, hållbar utveckling, ungas radikalisering och Agenda
2030. Under helgen 2017 fick deltagarna bland annat lyssna på Hussein Al-Taae från Crisis Management Initiative, Christian Leke, the Common Wealth Young Person of the Year och riksdagsledamot och fondens styrelseledamot Maarit Feldt-Ranta från Finland.
En del av Globsol är det nätverk som skapas mellan facilitatorerna som alla är erkända unga professionella
inom sitt område i Sverige och Finland.
”Globsol öppnade hela världen för mig, det var ett sammanhang där jag lärde mig så mycket om ett extremt
aktuellt och akut ämne men också en chans att äntligen få uttrycka mig på mitt modersmål. Det gick t.o.m. så
långt att jag började tänka på finska igen vilket var för mig helt ofattbart. Globsol och alla som var en del av
arrangemanget speglar enligt mig en hoppfull och positiv riktning för samtiden i relief till de lokala och globala
kriserna som vi alla har framför oss!” säger Kalle Kinnunen, en av årets svenska deltagare.
Läs mer på www.globsol.se
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Seminarieverksamhet
Hanalys
Hanalys är ett nytt utrikespolitiskt debattforum som ordnades för första gången den 6 september 2017.
Forumet, som arrangerades av fonden, Hanaholmen och utrikesministerierna i Finland och Sverige, förde samman politiska beslutsfattare med forskare, experter, affärsmän och analytiker. Debatten rörde de utmaningar
det internationella samfundet står inför samt hur Finland och Sverige kan bidra för att försöka tackla dem.
Bland deltagarna märktes Finlands och Sveriges utrikesministrar Timo Soini och Margot Wallström, viceordföranden för den tyska förbundsdagens utrikesutskott Franz Thönnes, Estlands före detta utrikesminister Marina
Kaljurand, Finlands förra försvarsminister Stefan Wallin samt den amerikanske ambassadören John C. Kornblum.
FN:s tidigare vice generalsekreterare Jan Eliasson höll huvudtalet under seminariet.
”Jag är en anhängare av horisontellt arbete istället för vertikalt. Man bör lämna sina silos och öppna upp, bredda
och fördjupa dialogen till att gälla ministrar, riksdagsmän, forskare, näringsliv och ungdomar. Det är viktigt att
inse att alla aktörer behövs i samtalen hur vi bygger våra samhällen”, säger Eliasson.
Enligt Eliasson behövs det mera dialog och öppna samtal längs hela linjen. Hanalys och andra konferenser som
fonden och Hanaholmen arrangerar är centrala för de finsk-svenska utrikes- och säkerhetspolitiska diskussionerna, men effekterna stannar inte där. Även det övriga Norden berörs.

Sveriges tidigare utrikesminister Jan Eliasson höll huvudtalet under Hanalys-seminariet.
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”Norden är en viktig gruppering, både för oss själva och i ökande grad i den internationella politiken. Vårt samarbete är oerhört betydande och våra samhällsmodeller röner allt större intresse i världen”, konstaterar Eliasson.
Finlands före detta försvarsminister, riksdagsman Stefan Wallin håller med. För honom innebar Hanalys såväl
nya intryck och fakta som intressanta sociala kontakter att förvalta.
”Det händer och sker hela tiden i våra bägge länders säkerhetspolitiska omgivning och trots delvis olika utgångspunkter har vi mycket gemensamt. Därför är Hanalys och Hanating utmärkta fora för en öppen dialog på
hög nivå. Dessutom går diskussionen som ringar på vattnet då publiken på plats för ut debatten över en bred
front”, påpekar Wallin.

Winter Afternoon
Winter Afternoon är ett forum där diplomater diskuterar aktuella finsk-svenska frågor. Temat under 2017 års
seminarium var demokratiutvecklingen i Finland och Sverige.
Bland medverkande märktes bland andra fondens ordförande Jan-Erik Enestam, professor Henrik Meinander
från Helsingfors universitet samt filosofie doktor Janne Holmén från Uppsala universitet.
Professor Meinander höll huvudtalet som gick under rubriken ”Polarization or Oversensitivity? Trends in Swedish
and Finnish public life in the late 2010s” och Janne Holmén talade om ”Democracy and education. School and
political culture in Sweden and Finland 1945-2017”. Föredragen följdes av en paneldiskussion som modererades
av professor Dan Brändström.

Från vänster: Henrik Meinander, Dan Brändström och Janne Holmén.
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Uppdatera dina Sverigekunskaper
Under temat ”Uppdatera dina Sverigekunskaper ” arrangerar fonden årligen fortbildning för lärare från olika
undervisningsstadier och olika orter i Finland. Syftet med fortbildningen är att uppdatera och fördjupa deltagarnas kunskaper om Sverige, den svenska kulturen och det svenska samhället.
År 2017 arrangerade fonden regional lärarfortbildning i samarbete med nätverket Svenska nu och Regionförvaltningsverket. Seminarierna hölls på Hanaholmen och i Uleåborg under rubriken ”Uppdatera dina Sverigekunskaper! – Demokratifostran”. I fokus stod aktuella utmaningar för skolan och speciellt lärande med fokus
på demokratifostran och bland de medverkande fanns universitetsadjunkt Lena Nyström från Luleå tekniska
universitet samt professor Elina Lehtomäki från Uleåborgs universitet.
Inom ramen för vistelsestipendierna arrangerade fonden också en specialvistelse för svensklärare i juni i Stockholm. Huvudtemat för programmet var ”Finland 100 år 2017 och Sverige”. Specialvistelsen bestod av föreläsningar och studiebesök samt lärarnas eget program. Bland talarna märktes Finlandsinstitutets direktör Anders
Eriksson, Sveriges radios kanalchef Sofia Taavitsainen samt journalisten och före detta Finlandskorrespondenten Bengt Lindroth.

Svensklärarna på besök på Nordiska museet i juni 2017.
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Almedalen
Fonden har alltid betonat betydelsen av ett intensivt samarbete mellan beslutsfattare, forskare, näringslivsrepresentanter och andra medborgare i Norden.
Som ett led i detta beslöt sig fonden och Hanaholmen för att delta i politikerveckan i Almedalen i Visby år
2016. Det här första deltagandet följdes upp år 2017 när fonden och Hanaholmen deltog i politikerveckan
med ett brett upplagt program som lockade ett stort antal besökare. Erfarenheterna från 2016 bidrog till
att evenemanget 2017 fortlöpte smidigare och med ett mera varierat program än året innan.
År 2017 kretsade en betydande del av evenemangen i Almedalen kring säkerhetsläget i Östersjöområdet
i allmänhet och i Norden i synnerhet. Ett annat fokus låg på det mycket omfattande forskningsprojektet
Demokratins drivkrafter, ett flerårigt program som engagerar ett flertal professorer och forskare i såväl Finland som Sverige. Demokratiprojektet fokuserar på forskningsrön kring skillnaderna i politisk kultur i Sverige
och Finland.
Andra diskussioner rörde högerpopulismen och historiekunskapen i Norden, Finland och Ålandsfrågan
samt mobilitet inom utbildning och forskning.

Bokmässan i Göteborg
Fonden och Hanaholmen deltog med hela 17 programpunkter på Göteborgs bokmässa 2017.
Programmen gick under varierande titlar som Den lutande skolan i Pisa, Är finnen fosterländsk och svennen
svensk, Får alla vara med? Inkludering och mångfald i skolan samt Hur europeiskt är Ryssland?
Som föreläsare och debattörer deltog professorer, journalister och författare som Henrik Meinander, Eva
Knutson, Dick Harrison och Jörn Donner. Finlands förra president Tarja Halonen medverkade i ett seminarium där diskussionen rörde Finlands historia i allmänhet och president Mauno Koivistos era i synnerhet.

19

Fondens bidragsverksamhet
AKTIVITETSBIDRAG / FINLAND

Folkupplysningssällskapets 100 steg till
Finlands framtid
Folkupplysningssällskapet deltog i det självständiga Finlands 100-årsjubileum med projektet ”100 steg
till Finlands framtid”, med syfte att via medborgarsamtal diskutera faktorer som påverkar Finlands framtid. Projektet var en del av det officiella programmet under Finlands 100-årsjubileum, och inom ramarna
för projektet skapades förutsättningar för ett riksomfattande, öppet och inkluderande samtal om framtiden. Man ville även ha en utlandsfinländsk vinkel i projektet och därför anordnades ett medborgarsamtal i Stockholm i november 2017, med stöd från Kulturfonden för Sverige och Finland. Projektplanerare
Anne Tastula konstaterar att Finlands 100-årsjubileum ledde till ett ökat intresse för projektet i Sverige
och att SVT:s finskspråkiga nyheter sände en intervju om ämnet.
Hur lyckades den del av projektet som genomfördes i Sverige?
”Tillsammans med Sverigefinländarnas delegation anordnades ett medborgarsamtal i Stockholm i november 2017. Inom det sverigefinländska samfundet väckte medborgarsamtalet ett intresse för de gemensamma frågorna. Syftet var att öka sverigefinländarnas synlighet i Finland och detta lyckades väl, för ett otal
artiklar om evenemanget publicerades i Finland. I dessa framhöll man sverigefinländarnas intresse och delaktighet i den samhälleliga debatt som förs i Finland. Evenemanget ledde dessutom till en ny modell för
samhälleliga debatter.”
Vilken nytta hade ni av stipendiet som fonden beviljade? Uppnådde ni med hjälp av det något som ni
annars inte hade uppnått?
”Det genomfördes sammanlagt 29 medborgarsamtal, kallade Finlands steg, varav två tillsammans med
utlandsfinländare. Utan bidraget hade vi inte kunnat genomföra projektet i Sverige. Evenemanget stimulerade finländare till samarbete med andra finländare som bor i olika delar av Sverige. Samtalen födde även
många nya idéer och inom gruppen fanns det även en vilja att stärka det ömsesidiga samarbetet. Arrangörerna var mycket entusiastiska över evenemanget och kände att det vore på sin plats att arrangera något
motsvarande på nytt. Stipendiet befäste även den lokala finländska gemenskapen och kontakten till Finland.
Jag vill dessutom påpeka att man lätt glömmer att det i sådana här projekt uppstår mycket samarbete som
realiseras senare. När vi arrangerade samtalen i Stockholm hade vi kontakt med många sverigefinländska
föreningar och organisationer, samt intresseorganisationen Finland-Samfundet i Finland. Information om
evenemanget spreds via många olika kanaler och till exempel Sverigefinska skolan i Stockholm som stod för
lokalerna, presenterades för många aktörer från både Finland och Sverige. Det ska bli intressant att se vilket
slags samarbete detta projekt leder till i fortsättningen!”
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AKTIVITETSBIDRAG / SVERIGE

TRANSIT/VÄLITILA
”Transit / Välitila – Fröken Finlands 100-årsfest mittemellan två kulturer”
– var en konsthändelse som ville fira Finlands 100-årsjubileum genom att
skapa konst med människor som har två kulturer med sig i bagaget, men
som har finskhet som gemensam nämnare. Projektgruppen involverade
konstnärer och artister som alla har genomgått den förändringsprocess
som sker när man möter andra vanor, beteenden och värderingar än det
man har med sig från uppväxten. Målet var att visa en mångfasetterad bild
av olika relationer till Finland, fäderneslandet och det nya hemlandet och
visa annorlunda ”finsk konst” och framförallt berätta om hur man använder sig av konsten i integrationsprocess.
Under konsthändelsen möttes finska, ingermanländska, lettiska och karelska,
numera i Finland levande konstnärer med sverigefinska konstnärer och artister i en konstutställning med tillhörande evenemang i Väsby konsthall och kulturhuset Messingen i Upplands Väsby. Under utställningstiden visades en barnteaterföreställning (Uusi teatteri), folkmusikföreställning
(Anna Fält och Finnskogarnas magi) samt författarbesök (Maarit Turtiainen). Projektet erbjöd även workshop
i folksång och skapande skrivande. Konstutställningen tog hela Konsthallen med två stora rum i anspråk med
Transit/Välitila-konstnärsgruppen som mötte Jaana Partanen med sin utställning ”Vardagens alkemi”. Med på
utställningen var också bildprojektet ”0-100 år, språkrevitalisering över generationsgränserna” som var arrangerad av Sverigefinska skolans föräldraförening och projektledaren Sarianna Kranz.
Sarianna Kranz, Transit/Välitila låter verkligen spännande, kan du berätta om projektets höjdpunkter?
Vernissagen var verkligen en höjdpunkt, det blev en stor fest och sann Finland 100 år-stämning.
Workshoparna var också väldigt lyckade, särskilt skrivarworkshopen där människor delade sina erfarenheter.
Deltagarna var unga och gamla och alla delade öppenhjärtat av sina erfarenheter. Alla besökare som kom var
otroligt intresserade och ställde frågor och många grät när de såg materialet. Igenkänningsfaktorn var hög
och många delade konstnärernas erfarenheter av byte av land. I största allmänhet var mötet med besökarna
både i workshoparna och utställningen en absolut höjdpunkt. Och självklart även processen och samarbetet
med konstnärerna och forskarna. Många tårar kom även från de konstnärer som har flyttat till Finland från tex
Ryssland. De kände sig väldigt osynliga och att deras förhållande mellan två kulturer inte lyfts fram i Finland.
Vilka var era största lärdomar?
Det var överraskande svårt att få svensk publik att bli intresserad av finländsk konst, trots att vi hade ett
tydligt tvåkultursperspektiv. Det finns mycket att göra med att få svenskarna att lära sig att se två kulturer
som en rikedom. Vi upptäckte också att byte av land ofta leder till två olika förhållningssätt för en människa, antingen globalisering eller isolering.
Hur ser du på svensk-finländskt samarbete utifrån ditt perspektiv?
Jag tycker att det svensk-finländska samarbetet fungerar väldigt bra men tycker att det här tvärsektoriella perspektivet borde lyftas mer. Även möten och skapande mellan olika generationer vore fint att se mer och lyfta.
Du har blivit beviljad ytterligare ett stipendium för 2018 för en uppföljning, kan du berätta lite om det?
Vi är tre konstnärer som ska fortsätta projektet och ska möta forskarna för att analysera processen och
slutresultaten. Vi vill plocka fram allt det dessa konstnärer har att berätta och samtidigt fortsätta vår egna
skapandeprocess.
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VISTELSESTIPENDIUM / FINLAND

Hibernate – Finlands 100-årsjubileum gav
ökad synlighet även åt smyckeskonsten
Hibernate är en grupp bestående av fyra finländska smyckeskonstnärer, som beviljades stipendium för att genomföra en utställning för den
svenska publiken i Galleri Platina i Stockholm. Temat för utställningen
var Tableware and Tools och varje medlem i arbetsgruppen genomförde
ett eget verk enligt temat. Enligt Tarja Tuupanen, en av medlemmarna i
konstnärsgruppen, genomfördes utställningen enligt planerna.
Utställningen var en del av det officiella programmet under Finlands
100-årsjubileum, vilket bland annat återspeglade sig i det faktum att
utställningen hade ovanligt många nya besökare. De evenemang som
hörde till jubileumsårets officiella program marknadsfördes i Sverige
bland annat via Finlands ambassad, och på så sätt nådde man även
målgrupper som kanske inte annars skulle besöka ett konstgalleri som
koncentrerar sig på smyckeskonst.
Hur mycket samarbete finns det och hur ser samarbetet ut mellan Finland och Sverige i fråga om smyckeskonst?
De finländska och svenska smyckeskonstnärerna känner området i grannlandet relativt bra, eftersom de förenas av sitt nordliga läge. Med tanke på den
moderna konsten är smyckeskonsten marginaliserad i båda länderna, men i
Sverige har smyckeskonsten ett starkare fotfäste. Galleri Platina, där vi ställde ut, är det mest kända galleriet för smyckeskonst i Sverige och det har varit verksamt redan sedan 1999.
Nationalmuseet i Stockholm höll också en hög profil med den internationella utställningen med smyckeskonst år 2016, något som visar på hur högt man värderar smyckeskonsten i Sverige.
Finländska smyckeskonstnärer uppträder oftare i Sverige än tvärtom, för i Finland finns för tillfället endast
ett galleri som presenterar smyckeskonst, nämligen Taidekeskus Itä i Villmanstrand och det grundades först
i år. I Finland har man arrangerat stora internationella smyckesmässor, så som triennalen KORU, och en
utställning i samband med den visades på flera konstmuseer i Finland. Många svenska smyckeskonstnärer
har deltagit i utställningar, seminarier och workshoppar, så det finns ett visst samarbete inom branschen.
Helena Lehtinen i vår arbetsgrupp har under åren 2004–2006 fungerat som äldre lektor vid Konstfack, Sveriges största högskola inom konst-, design- och konsthantverk och Tarja Tuupanen har avlagt sin magisterexamen vid samma högskola. Avdelningen för smyckeskonst vid Saimens yrkeshögskola och Ädellab vid
Konstfack idkar ett utmärkt samarbete.
Ledde stipendiet till nya kontakter mellan finländare och svenskar?
Stipendiet som fonden beviljade var till stor nytta. Vi övernattade på fondens avtalshotell i närheten av
galleriet, vilket underlättade diverse praktiska arrangemang och inte minst när vi skulle bygga utställningen.
Våra kontakter till svenska smyckeskonstnärer och gallerister har stärkts ytterligare. Gruppens medlemmar
höll en föreläsning på Konstfack och presenterade gruppens arbete på inbjudan av professor Anders Ljungberg från Ädellab.
Hibernates utställningshelhet Tableware and Tools åker vidare till München och den internationella mässan
Schmuck i mars 2018.
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VISTELSESTIPENDIUM / SVERIGE

Musikspektra T och Musica Nova
– vistelsestipendium
Under en lång tid har Föreningen Musikspektra T varit intresserad av att hitta möjligheter till samarbete
med finländska tonsättare och musiker och skapa en grund för framtida tonsättar- och musikerutbyte.
Hösten 2016 beviljades föreningen vistelsestipendium från
Kulturfonden för Sverige och Finland för ett besök på den två
veckor långa musikfestivalen Musica Nova i Helsingfors i februari 2017. På festivalen träffade föreningen flera tonsättare och
musiker. Kontakten med den finländska improvisationsmusikern Timo Pyhälä resulterade i ett gemensamt projekt och en
konsert med titeln UN AGE på #pixlapiren i Helsingborg den 19
augusti 2017. #Pixlapiren är en ny väldigt spännande mötesplats i Helsingborg och ett av de största stadsförnyelseprojekten i staden under modern tid med många nya aktiviteter och
upplevelser. Som en del av förnyelseprojektet har staden lånat
ut en stor yta på Oslopiren för att ge invånare chansen att testa
både små och stora idéer på små rutor på piren.
”I en liten förening betyder en liten summa pengar väldigt mycket och stipendiet från fonden gjorde definitivt en skillnad för oss. Utan resebidraget hade vi inte haft möjlighet
att resa till Musica Nova och knyta de kontakter som vi nu lyckades göra. Jag tror det var bra att vi skyndsamt
jobbade vidare med de kontakter vi etablerade och genomförde projektet redan under hösten 2017” säger föreningens ordförande Anders Flodin.
Efter att projektet och konserten UN AGE genomförts, gjorde Musikspektra en större ansats och planerade ett
nytt projekt som de tillsammans med finländska samarbetspartners ska fortsätta söka finansiering för. Syftet
med detta nya projekt var att utbyta erfarenheter, tankar och idéer kring improviserad musik som ligger utanför
den traditionella klassiska musikens improvisatoriska element med till exempel orgelpreludiering, cadenza eller
improviserade solo inom jazz- och popmusik.
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Fondkapitalets värde
Vid utgången av år 2017 uppgick fondkapitalet till bokföringsvärdet 46,6
milj. euro (2016: 45,2 milj. euro). De mot fondkapitalet svarande tillgångarna har ett marknadsvärde på 59,7 milj. euro (2016: 58,7 milj. euro).

Fondkapitalets avkastning
Fondens avkastning för år 2017 var totalt 2.061.230 euro. Till fondens verksamhet riktades totalt 3.997.000 milj. euro år 2017 enligt följande:

Kulturfonden för Sverige och Finland

Aktivitetsbidrag och vistelsestipendier

432 844 €

11 %

Bilateralt verksamhetsstöd

945 231 €

24%

Projektverksamhet

610 335 €

15 %

Projektledning, informationsverksamhet,
administration och drift

587 315 €

15 %

Fastighetsutveckling

1 421 360 €

35%
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Fondens bidragsverksamhet
Antal ansökningar
Beviljade
2015

2016

2017

Inkomna

Aktivitetsbidrag 196

486

Vistelsestipendier 165

321

Aktivitetsbidrag 193
Vistelsestipendier 100

463
191

Aktivitetsbidrag 188
Vistelsestipendier 113

605
242

Aktivitetsbidrag och vistelsestipendier / övriga orter i Sverige (euro):
Beviljade
Mobilitets- och nätverksstöd

43 985

Litteratur, media

55 356

Språk, skola, utbildning

43 724

Vetenskap

26 467

Musik

51 971

Scenkonst, film

42 483

Bildkonst

33 340

Sammanlagt

297 326

Vistelser (dygn)
Beviljade
Mobilitets- och nätverksstöd

85

Litteratur, media

42

Språk, skola, utbildning

189

Vetenskap

158

Musik
Scenkonst, film

57
120

Bildkonst

62

Sammanlagt

713

Kontakt
SEKRETARIATET I FINLAND

SEKRETARIATET I SVERIGE

Kulturfonden för Sverige och Finland
Hanaholmsstranden 5
02100 Esbo, Finland
+358 (0)9 435 020
fonderna@hanaholmen.fi

Kulturfonden för Sverige och Finland
Riddargatan 13 D
114 51 Stockholm, Sverige
+46 (0)72 243 4900
sverige@kulturfonden.net
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