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Förord
Denna skrift är en sammanfattning av den verksamhet som Kulturfonden för Sverige och Finland arbetade
med 2016. En verksamhet som i mångt och mycket hade fokus på 2017. Dels med anledning av att Finland firar
100-års jubileum som självständig stat i år, dels att fondens operativa enhet i Finland, Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland, återöppnar under våren 2017 efter 1.5 års renovering och ombyggnad.
Genom fondens bidragsverksamhet under 2016 har det möjliggjorts att olika aktiviteter kan uppmärksamma
Finlands jubileum och de bilaterala kontakterna med Sverige. Med fondens bidrag kan jubileet förhoppningsvis
få uppmärksamhet även utanför Stockholm och Helsingfors. Under 2016 påbörjade också styrelsen en diskussion om att vidga bidragsverksamheten till att också än mer omfatta demokratifrågor och mediesamarbete.
Detta kommer att konkretiseras under 2017.
Med det nyöppnade Hanaholmen har styrelsen även diskuterat hur anläggningens lokaler kan stimulera en förnyad utställningsverksamhet. Den kommer ta sin form under jubileumsåret 2017 och under de kommande åren
lyfta fram yngre utövare i Sverige och Finland inom bildkonst och design.
Förutom bidragsverksamheten tar fonden initiativ till och genomför egna projekt. I det arbetet är Hanaholmen
i Finland samt fondens projektkontor Tandem och Finlandsinstitutet i Stockholm viktiga aktörer. En allt mer
central satsning i verksamheten är att fokusera på den yngre generationen. För fondens del sker detta bland
annat i projekten Tandem Leadership, Globsol och Svenska nu. Andra projekt är HanaAcademy och Addeto. Gemensamt för fondens egna projekt är att de skall skapa kontakter mellan våra länder och generera kunskap om
ländernas enskilda och gemensamma utmaningar.
Under 2016 var fonden för tredje året medarrangör av HanaTing. Det är en mötesarena för debatt om bilaterala
försvars- och säkerhetspolitiska samarbeten. Eftersom Hanaholmen var stängt för renoveringen avhölls HanaTing i den svenska riksdagen. Övriga medarrangörer var försvarsutskottet, Hanaholmen, Finlandsinstitutet
samt Folk och Försvar.
I denna skrift beskrivs fondens projekt och andra aktiviteter närmare. Det gäller även utdelningen av bidrag
och stipendier som är kärnan i fondens verksamhet. Härtill redovisas fondens administration och ekonomi i
sammandrag. Skriften utgör fondens samlade årsberättelse för 2016, men innehållet kan även ses som presentation av fondens verksamhet i allmänhet. För fondens särskilda verksamhet i respektive land hänvisas till
utskottens egna specifika årsberättelser.
Fondens verksamhet görs inte av sig själv och vi vill därför tacka alla som har sökt om bidrag, deltagit i våra aktiviteter och projekt samt alla samarbetspartners och medfinansiärer. Ett stort tack till alla för inspel, support
och medverkan.
Februari 2017

Chris Heister
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 2016 var landshövding Chris Heister, Sverige,
ordförande och minister Jan-Erik Enestam, Finland, vice ordförande för hela fonden.
Fonden arbetar med två utskott, ett i Finland och ett i Sverige.

Styrelse 2016
SVERIGE

FINLAND

Chris Heister, landshövding, ordförande/Sverige
(suppleant: Gunilla Sandin, bibliotekschef)

Jan-Erik Enestam, minister, ordförande/Finland
(suppleant: Marjo Matikainen-Kallström, civilingenjör, eMBA)

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

Maarit Feldt-Ranta, riksdagsledamot
(suppleant: Silvia Modig, riksdagsledamot)

Nina Lundström, riksdagsledamot
(suppleant: Martin Hårdstedt, professor)

Tytti Isohookana-Asunmaa, pol. dr
(suppleant: Maria Tolppanen, riksdagsledamot)

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
(mobilitets- och nätverksstöd)

•

Bengt Lindroth, ordförande (mobilitets- och
nätverksstöd och delar av vetenskap, media)

•

Gunborg Gayer (litteratur, media
och språk, skola, utbildning)

•

Peter Luthersson (litteratur, media)

•

•

Markku Löytönen (vetenskap)

Antti Ylikiiskilä (språk, skola, utbildning och
vetenskap)

•

Kaarlo Hildén (musik)

•

Björn W. Stålne (musik)

•

Hanna Hemilä (scenkonst, film)

•

Birgitta Englin (scenkonst, film)

•

Kai Kartio (bildkonst)

•

Sara Sandström Nilsson (bildkonst)
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Projektchef Jessica Melin Hirschfeldt, fondens direktör Mats Wallenius och vikarierande fondkoordinator Joel Isaksson.

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
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Kaarina Kaikkonen: Framåt (2009).

Hanaholmen
– kulturcentrum för Sverige och Finland
Kulturfonden för Sverige och Finland är huvudman för Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland.
Hanaholmen är ett unikt forum för samverkan mellan Sverige och Finland och dess uppgift är att främja det
bilaterala samarbetet inom bland annat utbildning, näringsliv och kultur.
Under 2015-2016 har Hanaholmens fastighet i Esbo genomgått en grundlig renovering. Det stora reparationsoch ombyggnadsprojektet har inneburit att Hanaholmens programpersonal och administration i likhet med
fondens personal har arbetat i mindre utrymmen på Ludvigsgatan i centrala Helsingfors, samtidigt som hotell
och restaurangverksamheten legat nere.
Huset i Esbo kommer att stå klart för inflyttning i april 2017.  
Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland har ett brett nordiskt nätverk och under perioden i ”exil”
har den omfattande programverksamheten varit förlagd till ett stort antal orter främst i Finland, men även i
Sverige. Kulturfonden för Sverige och Finland utgör grunden för Hanaholmens verksamhet och Hanaholmen
administrerar också tre övriga nordiska fonder.
www.hanaholmen.fi
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Fondens projektverksamhet
Svenska nu
Nätverket Svenska nu är en prisbelönt brobyggare som arbetar för ett inkluderande, tvåspråkigt Finland. Svenska nu lyfter in svenskan i finska klassrum och förmedlar kulturimpulser på svenska både från Sverige och det
svenska Finland. Svenska nu för även samman nyckelpersoner inom skolvärlden, som kan bidra till att utveckla
en positiv attityd till svenskan och svenskundervisningen samt till ökade kontakter med Sverige.
Ett exempel är samarbetet med yrkeshögskolan Haaga-Helia vars rektor Teemu Kokko höll hälsningsanföranden på två Svenska nu-seminarier som arrangerades på högskolan: ”Näringslivsforum 2016” och ”Ett Framgångsrikt Finland talar också svenska”. Kokko lyfte bland annat fram sin oro över de försämrade kunskaperna i
svenska och konstaterade att beslutet att avskaffa den obligatoriska svenskan i studentskrivningarna var fatalt.
Han påpekade att Haaga-Helia gör en insats genom att erbjuda mera svenska än andra yrkeshögskolor i landet.
Under 2016 erbjöd Svenska nu språk- och kulturprogram, workshoppar, artist- och nordbobesök för totalt
65 000 elever och 1 600 lärare. Samtidigt erbjöds kompetenshöjande fortbildning med fokus på kulturkunskaper, fenomenbaserad inlärning och multimodala arbetsmetoder i språkundervisningen för lärare som undervisar i svenska. Svenska nu har också inlett ett systematiskt arbete för att påverka attityderna till svenskan och
samhällsutvecklingen i en för svenskan positiv riktning. Inom ramen för påverkningsarbetet arrangerades lokala
beslutsfattarträffar på sju orter och två seminarier för inbjudna. Inbjudan riktades till lokala beslutsfattare, stadens ledande tjänstemän, arbetsmarknadsorganisationer, grundskolans rektorer samt den lokala handelskammaren, Sveriges konsul och Pohjola-Norden-föreningen.
Projektet Dream Academy Norden körde igång hösten 2015 som en utvidgad fortsättning på det nationella
succéprojektet Dream Academy Finland. Under 2016 erbjöds finskspråkiga gymnasieelever i Finland en inblick i
svenskan som popmusikens språk genom aktiviteter såväl i som utanför skolan. På så sätt gavs eleverna framgångsupplevelser och möjligheter att skapa kontakter över lands- och språkgränserna.
För att nå sina mål samarbetar Svenska nu-nätverket med Utbildningsstyrelsen, Svensklärare i Finland r.f.,
Språklärarförbundet i Finland r.f. och andra aktörer inom kultur, språk och utbildning.
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Lärarcitat
2016

Elevcitat
2016

•

Teater Taimines Tie your camel -föreställning behandlade just sådana här frågor som
behandlats i gymnasiet. Att få med svenskan i en bra föreställning till finska elever är
det bästa sättet att lära sig svenska. Mer av det här!

•

Kiitos kaikesta, millä olette ilahduttaneet meidän arkisia koulupäiviä!

•

Micke Björklund var helt suverän! Helt fantastisk! Vi njöt av alla hans lektioner.

•

Kiva saada tänne Itä-Suomeen pieni tuulahdus ruotsalaisuutta!

•

Kiinnostava ja monipuolinen ohjelma on hyväksi oppilaille ja edistää oppimista. Jatkakaa samaan malliin! Tsemppiä :)

•

Martin Appel var rolig! :D

•

Den var en bra pjäs och det var lätt att förstå och följa med. Den var fint gjort. (En
häxas dagbok)

•

On hyvä, että tunneille tulee vierailemaan ruotsinkielisiä vieraita! Sitä kautta oppii
ymmärtämään ja puhumaan ruotsia paljon paremmin verrattuna siihen, että vain
lukee kirjasta!

•

Oli kiva kuunnella ja oppia ruotsalaista kulttuuria.

•

Kiitos kiinnostavasta storytelling-tunnista! Tuli jotenkin uudenlainen kiinnostus oppia
kieltä, kun sitä sai ymmärtää uudella tavalla ja sitä piti käyttää itsekin. Kouluissa pitäisi
ehdottomasti keskittyä enemmän itse puhumiseen ja varsinaiseen kommunikointiin.

www.svenskanu.fi

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 publiceras 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
båda länder. Den vetgirige hittar allt från historiskt material till dagsaktuell forskning om politik, samhällsliv
och kultur.
Addeto gör vägen framkomligare för forskare, studerande, skribenter och allmänintresserade som letar efter
kunskap om Sverige och Finland. På Addeto finns bland annat artiklar om pågående forskning, jämförelser
mellan ländernas politiska partier och intervjuer med unga, lovande forskare. Materialet publiceras både på
svenska och på finska. Kopplat till Addeto finns en digitaliserad databas, där relevant material från 50 svenska
och finländska universitet och högskolor finns tillgängligt. I dagsläget rymmer databasen närmare 4000 rapporter, avhandlingar och dokument.
Addeto initierades och drivs av Tandem. Projektet genomförs med stöd från Riksbankens Jubileumsfond, Marianne och Marcus Wallenbergs stiftelse, Svenska kulturfonden och Kungliga Vitterhetsakademien.
www.addeto.com
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Workshop på Kiasma - museet för nutidskonst.

Tandem Leadership
Behovet av att förnya och förstärka de nätverk som sträcker sig över Bottniska viken gäller även på beslutsfattarnivå. Förr uppstod ofta samarbete mellan företagare, politiker och samhällsledare av sig själv, men så är
tyvärr inte fallet idag. Ledarskapsprogrammet Tandem Leadership, som initierades av projektkontoret Tandem
och drivs i samarbete med Hanaholmen, arbetar aktivt med att skapa nya nätverk mellan Sverige och Finlands
unga ledare och öka intresset för respektive land. Programmet stöds av släkterna Wallenberg från Sverige och
Erkko från Finland.
Varje år handplockas tio personer från vartdera landet för att diskutera, nätverka och arbeta tillsammans under tre stycken tvådagarsträffar. Deltagarna, som redan nu är ledande i sin sektor eller förutspås bli det i framtiden, kommer primärt från näringsliv, politik och akademi, men även från media och den offentliga sektorn.
”Att leda träffarna för Tandem Leadership är ett av mina allra roligaste uppdrag. Att se de unga ledarna från
båda länderna lära känna varandra och varandras länder, att höra de excellenta föreläsarna och att diskutera
framtidens viktiga frågor tillsammans. Tandem Leadership är ett fantastiskt initiativ till glädje för både Sverige
och Finland”, säger programmets moderator Maria Wetterstrand. Hon har själv gedigen erfarenhet av bilateralt
samarbete och bor både i Finland och i Sverige. Utöver erfarenhets- och kunskapsutbyte erbjuder programmet
diskussioner med framstående talare som via sina egna upplevelser förmedlar en komparativ bilateral synvinkel på det aktuella ämnet. Bland talarna 2016 fanns bland annat Senior Advisor Sara Öhrvall och de tidigare
statministrarna Esko Aho och Göran Persson.
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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. 2016 anordnades även en
välbesökt alumniträff i Helsingfors dit samtliga årskullars deltagare bjöds in för nätverkande och diskussion
med Nobels fredspristagare och f.d. president Martti Ahtisaari.
Programmet har ända från början fått oerhört positiv feedback: ”Jag är otroligt glad och tacksam över att jag
fått möjlighet att vara en av tio svenska deltagare, som under ett år fått lära känna tio finska framtida ledare.
Det blir garanterat mer Finland framöver! ” skriver en av deltagarna. ”För oss har upplevelsen varit ovärderlig!”

www.tandemleadership.com

Globsol
Globsol är ett forum för unga i åldern 18–22. Syftet är att sammanföra engagerade svenska och finländska unga
i ett forum där de kan nätverka, påverka och arbeta med och kring aktuella frågor i workshops samt genom föreläsningar och diskussioner.
Temat för Globsol 2016 var makt och inflytande och under en intensiv helg i november ordnades ett fullspäckat
program med föreläsningar, workshops och nätverkande där fokus låg på att upplysa om maktförhållanden,
inspirera och ge verktyg till förändring. Forumet ordnades på Nordens folkhögskola Biskops-Arnö i Bålsta.
Förkortningen Globsol står för global solidaritet och är som namnet antyder ett politiskt obundet forum som
är öppet för alla.

www.globsol.se
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Deltagarna i Nordic City Challenge 2016 utanför Jonsereds herrgård i Göteborg NCCprojektet beviljades separat 3-årsfinansiering av NORDPLUS för åren 2016-2018.

HanaAcademy
- Samarbete inom högre utbildning och forskning
HanaAcademy etablerades av Kulturfonden för Sverige och Finland och Hanaholmen år 2010. Målet för projektet är
att främja bilateralt samarbete och kunskapsutbyte inom högre utbildning och forskning i Finland och Sverige. Tanken är att skapa meningsfull verksamhet och viktiga nätverk mellan olika aktörer och personer i de båda länderna.
Även år 2016 fokuserade HanaAcademy på forskningspolitisk diskussion och debatt, lärarfortbildning, skolutveckling, studentsamarbete samt mobilitetsfrågor. Dessutom lyftes frågor om säkerhet, inkludering, kultur
samt hållbar utveckling fram, eftersom dessa betonas i Hanaholmens strategiarbete för perioden 2017-2020.
Ombyggnaden och renoveringen av Hanaholmens fastighet i Esbo innebar att även HanaAcademy arrangerade olika
evenemang runtom i Sverige och Finland. Tillställningarna arrangerades och genomfördes i samarbete med ett flertal
olika samarbetspartners som Göteborgs universitet och Södertörns högskola i Sverige samt Aalto-universitetet i Finland.
De utbildnings- och forskningspolitiska debatterna inleddes i mars, då ett välbesökt seminarium diskuterade sysselsättningsläget för doktorsutbildade i Sverige och Finland. Samtidigt fortsatte samarbetet med det finsk-svenska forskningsprojektet ”Demokratins drivkrafter”, som leds av professor Henrik Meinander. Olika diskussionstillfällen kring ämnet arrangerades under bokmässan i Göteborg och i samband med politikerveckan i Almedalen.
Under 2016 planerades också uppmärksammandet av den finländska skolan i Sverige under Finlands 100-årsjubileum som självständig stat 2017.
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Ordförande för fondens finländska utskott Jan-Erik Enestam öppnade evenemanget
”The international refugee issue – a Finnish and Swedish perspective” i mars 2016.

Seminarieverksamhet
Winter Afternoon
Kulturfonden för Sverige och Finland har i samarbete med Hanaholmen under ett antal år arrangerat seminariet ”Winter Afternoon” för de ambassadörer som är ackrediterade i Helsingfors samt för ledningen av de internationella och nordiska organisationer som är stationerade i den finländska huvudstaden.
Seminariet har under åren formats till ett viktigt forum för diplomater och anställda vid utländska beskickningar i Finland, där deltagarna erbjuds en möjlighet att diskutera aktuella finsk-svenska frågor.
Temat för evenemanget 2016 var “The international refugee issue – a Finnish and Swedish perspective”, där bland
andra minister Elisabeth Rehn, svenska migrationsverkets särskilda rådgivare Christer Zettergren samt finska inrikesministeriets kanslichef Päivi Nerg medverkade. Seminariet arrangerades på Sveriges ambassad i Helsingfors.

15

Hanating
– Diskussionsforum för försvars- och säkerhetspolitik
Hanaholmens Hanating är ett årligen återkommande seminarium som inbjuder till diskussion och debatt om
aktuella svensk-finska försvars- och säkerhetspolitiska frågor.
Seminariet är ett samarrangemang mellan fonden Hanaholmen, försvarsutskottet i Sveriges riksdag, Finlands
riksdag, Folk och Försvar - samt år 2016 även Finlandsinstitutet i Stockholm.
Under våren hölls ett mindre Hanating i form av en dialog mellan försvarsministrarna Jussi Niinistö och Peter Hultqvist i samarbete med dagstidningen Helsingin Sanomat. Diskussionen sändes över Helsingin Sanomats hemsida.
Under 2016 års egentliga Hanating, som ägde rum i september i andrakammarsalen i Sveriges riksdag, diskuterades Finlands och Sveriges politiska visioner rörande försvars- och säkerhetspolitiskt samarbete samt vilken
relation Finland och Sverige kan och bör ha bortom fredstida förhållanden.
”Som före detta försvarsminister gläder jag mig över att Hanating etablerat sig som ett viktigt försvarspolitiskt
forum mellan våra länder”, konstaterar Jan-Erik Enestam, Finlands före detta försvarsminister och ordförande
för Kulturfonden för Sverige och Finland.
I årets Hanating deltog förutom Enestam bland andra även Sveriges försvarsminister Peter Hultqvist samt särskilda utredaren Krister Bringéus.
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Fondens styrelsemedlem, pol. dr Tytti Isohookana-Asunmaa öppnade seminariet i Villmanstrand i december 2016.

Sverigekunskaper
– fortbildning för lärare
Under 2016 diskuterades vid ett flertal olika tillfällen frågor i anknytning till segregation och hanterandet av
våldsbejakande beteende bland skolelever. Det här gjordes som mångprofessionellt samarbete mellan experter från olika utbildningar.
Inom ramen för vistelsestipendierna arrangerade fonden också en specialvistelse för svensklärare som ägde
rum i juni i Stockholm. Huvudtemat var ”Skolan idag”. Specialvistelsen bestod av både arrangerat (föreläsningar och studiebesök) och eget program. Syftet med specialvistelserna är att erbjuda svensklärarna i Finland en
djupare insyn i det svenska samhället samt en möjlighet att träffa kolleger från olika skolor och orter i Finland.
Fonden arrangerade även regional lärarfortbildning i Jyväskylä och Villmanstrand i december 2016 med temat
”Uppdatera dina Sverigekunskaper! – Skolan idag” i samarbete med Svenska nu. Under dessa seminarier diskuterades de aktuella utmaningar skolan står inför.

Almedalen
Hanaholmen och fonden arrangerade nio välbesökta evenemang under Almedalsveckan där det sammanlagda publikantalet uppgick till 750 personer.
Teman var försvarssamarbete, demokrati, migration, populism och radikalisering. Samarbetspartner var bl.a.
Folk och Försvar, Länsstyrelsen Gotland, Nordiska ministerrådet, forskningsprojektet Demokratins drivkrafter,
Södertörns högskola, Försvarshögskolan och Segerstedtinstitutet.
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Philip von Schantz: Villande skogen (1973).

HArt – Hanaholmen Art
Inom ramen för den kulturpolitiska debattserien arrangerades år 2016 en rundabordsdiskussion kring NordArt – en
årligen återkommande kontaktverkstad för nordiska gallerister. I januari samlades sakkunniga från Norge, Sverige
och Finland för att utveckla och diskutera idén om en nordisk bildkonstfestival. Dessutom arrangerades möten med
gallerister från Stockholm och Helsingfors för att sondera intresset för en dylik festival ur ett bilateralt perspektiv.
Verksamheten år 2016 har i övrigt långt gått ut på att implementera Hanaholmens nya konststrategi, Hanaholmen Art. Såväl arbetet med den nya Konst-parken i utemiljö som processen med att färdigställa ett första
konstverk från Sverige, Konstväggen, i samarbete med Bildkonstakademin har inletts. Dessutom planerades ett
nytt konstverk som skall placeras inne i det nyrenoverade Hanaholmen år 2017.
Inom ramen för Hanaholmen Art har de konstansvariga även arbetat fram en ny utställningspraxis för Galleri
Hanaholmen samt utvecklat en fungerande modell för finansiering och inköp av konst. Vidare har Hanaholmens egen konstsamling bestående av svensk och finländsk konst katalogiserats inför nyöppningen.
Stig Fredriksson: Sollek (detalj, 1967)
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Fondens bidragsverksamhet
AKTIVITETSBIDRAG / FINLAND

Postkort från
Stockholm
Kulturfonden för Sverige och Finland
beviljar årligen bidrag åt grundskole-,
gymnasie- och högskoleelever för lägerskolor eller studieresor. Hämeenlinnan lyseon lukio gjorde en studieresa
i december 2016 till Stockholm för att
besöka IT-gymnasiet Södertörn som
gymnasiet har samarbete med. Studieresan innebar bl.a. att träffa elever från
samarbetsgymnasiet och att även delta i undervisningen. Ett viktigt syfte med resan var ytterligare att bekanta sig med den svenska kulturen
och vardagen och därför fick eleverna i uppdrag att gå ut på stan i grupper och utföra olika uppgifter.
Rektor Pieta Tukkimäki-Hildén tycker att resan blev lyckad.
Hur upplevde eleverna besöket till samarbetsgymnasiet och Stockholm?
De finländska och svenska eleverna hittade varandra bra under gymnasiebesöket och det uppstod goda diskussioner mellan dem när de fick fundera och svara på lärarnas frågor tillsammans. Eleverna uppdaterade
flitigt på de sociala medierna såsom Instagram och Facebook och delade av sina erfarenheter.
Eleverna fick i uppdrag att observera människor och omgivningar i Stockholm och de intervjuade stockholmare om deras bild av Finland som en del av uppdraget ”Kommunikativt runt Stockholm”. Detta uppdrag
var något som eleverna upplevde speciellt meningsfullt. Till de mer praktiska kommunikativa övningarna
hörde att köpa och skriva postkort på svenska. Eleverna var väldigt nöjda över att de lyckades bra med uppgiften och klarade sig på svenska.
Uppfyllde resan sitt syfte, har eleverna blivit mer intresserade av Sverige? Har de blivit mera motiverade
att lära sig svenska? Vilken betydelse hade fondens bidrag i detta sammanhang?
Det mest givande var verkligen att få se och höra hur glada eleverna blev över sina kunskaper i svenska. De
var nöjda över att de blev förstådda på svenska och att de klarade sig bra i olika slags vardagssituationer.
Många elever sade att även om det först var lite svårt att förstå under den första dagen så gick det bättre
redan följande dag när man blev mer van att höra rikssvenska. Så småningom fick de mod att använda allt
mer svenska.
Somliga planerade att söka sommarjobb i Stockholm och andra talade om att söka studieplats eller åtminstone studentutbyte i Stockholm. Alla som var med på studieresan ansåg att resan var en fin och inspirerande upplevelse. De fick mer kännedom och kunskap om Sverige och vi lärare tycker att resan uppfyllde
sin funktion som inspiration för att motivera eleverna att lära sig svenska. Med hjälp av fondens bidrag
kunde vi finansiellt möjliggöra att så många elever kunde delta.
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AKTIVITETSBIDRAG / SVERIGE

CO2lonialNATION en sannings- och
försoningskommission
CO2lonialNATION är en dokumentär och teatralisk sannings- och försoningskommission som tar
upp relationerna mellan Finland, Sverige, Norge,
Ryssland och det samiska folket. CO2lonialNATION tar även upp relationerna samerna emellan. Om avslitna band, om brutet ansvar. Om
krossade allianser. Projektet handlar om stympade sinnen. Om hur en nedbruten människa bryter ned en annan, generation efter generation.
Hur förmedlar jag de koloniserade tankarna till
den som inte upplevt en liknande historia? Hur
skall andra förstå vad vi talar om, vad det innebär att vara oss?
Åsa Simma teaterchef för Giron Sámi Teáhter,
varför är det här viktigt att berätta?
Den samiska identiteten och kulturella uttrycket genomgår just nu en stor förändring. Det finns ett stort behov att förmedla och spegla de aktualiteter som finns i idag. Bland urfolk internationellt genomförs nu sannings och försoningskommissioner. En liknande är på gång bland samerna i Norden. Med teater som verktyg
finns en möjlighet att ta tag i just dessa frågor, och belysa frågorna genom konstnärligt uttryck.
Vad kan vi alla lära oss från CO2lonialNATION?
Behovet för ett internordiskt samarbete i konstnärliga projekt är av stort värde för det samiska folket.
Vi har ett naturligt samarbete som är flera hundra år gammalt, därav naturliga band till varandra. I detta
projekt blev det synligt vilka behov som finns av samarbete och kommunikation, gällande de sociala problem som vårt folk brottas med. Genom konstnärliga processer kan individer få förståelse och vägledning
till ett socialt läkande.
På vilket sätt har fondens bidrag hjälp er i arbetet?
Via medel från fonden har det varit möjligt för oss att stanna till i olika orter i det samiska bosättningsområdet. Vi har kunnat arbeta nära individer som är nyckelpersoner och språkrör för det lokala samhället. Därav
har vi fått viktig kunskap och information som vi kunnat omsätta till föreställningen. Samtidigt har vi lyckats stärka samhällena med den kompetens som vårt konstnärliga team innehar.
Tycker ni att samerna syns och hörs tillräckligt mycket i det bilaterala och det nordiska arbetet?
Nej, det behövs fortfarande stöd och mod att kunna genomföra projekt som arbetar konkret med dags aktualiteter. För att på sätt kunna föra fram och förnya den kulturella identiteten.
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VISTELSESTIPENDIUM / FINLAND

Anu Koivunen
Professor Anu Koivunen deltar i det treåriga forskningsprogrammet ”Demokratins drivkrafter” som Kulturfonden
för Sverige och Finland och Hanaholmen har initierat och
som drivs vid Helsingfors universitet. Programmet består
av tre större helheter och Koivunen arbetar med ett delprojekt som innefattar en studie om radions och televisionens nationella offentlighet i Finland och Sverige från
1950-talet till 1980-talet. Koivunen fick stipendium av
fonden år 2016 för arkivarbetet vid Kungliga Biblioteket
och SVT-arkivet i Stockholm.
Du har besökt dessa arkiv redan tidigare men har det senaste arkivbesöket medfört ny information, har du hittat
någonting som du inte hade förväntat dig?
Man går in i arkiv för att leta efter något specifikt men varje
gång blir det så att arkivarbetet i sig formar forskningsprocessen. Det finns en allmän uppfattning om att arkiv bjuder på
svar men det är ofta tvärtom och man kommer på nya frågor
i stället. Och nytt material betyder ju alltid nya frågor. Min egen forskning fokuserar på finländsk dramaproduktion och Sverige fungerar som kontext och kontrast till det. Syftet med mitt arkivarbete har därför först
och främst varit att skapa en helhetsbild genom att läsa tv-tidningar. Eftersom tidningarna inte finns i en
digital form går tiden åt att bläddra vilket är långsamt – och det svåraste vid arkivarbetet är att hålla fokus
på huvudfrågan.
Du forskar i radions och televisionens roll i formandet och upprätthållandet av nationell offentlighet i
Finland och Sverige med fokus på dramaproduktionen. Hur syns rundradions arv i dagens läge? Återspeglas den historiska utvecklingen på situationen i dag?
Man kan säga att dramaproduktionen hade en avgörande roll under perioden av så kallad sparsamhetens television d.v.s. före 1980-talet då tv-monopolerna började upplösas och programutbudet blev bredare.
Dramaproduktion som ett verktyg för tv-monopolen upplevdes som en allmänpolitisk, kulturpolitisk – och
ibland partipolitisk – fråga. Tv-dramatik producerades i enheter som kallades för tv-teater och säsongerna
planerades på samma sätt som repertoarteater som ska uppfylla alla möjliga önskemål och syften. Skillnaden till tv-produktionen idag är enorm: nuförtiden finns inga grindvakter utan det är vi tv-tittare som
sammanställer genom våra val. Tv-dramatik i sig har inte förlorat sin betydelse, vi talar lika mycket om
tv-program fortfarande – men vi ser dem även via tjänster som Netflix och HBO.
Som en del av detta projekt forskar du även i den aktuella debatten om rundradions samhälleliga roll i
Finland och i Sverige. Vad anser du vara den största skillnaden mellan Sverige och Finland?
Det verkar som att rundradions roll som skapare av nationell gemenskap är större i Finland än i Sverige där
frågan knappast kommer upp alls. I båda länderna håller kommersiella medier vakt om rundradioverksamhetens gränser, men i Sverige diskuteras mediepolitik i allmänhet som en fråga om medborgarskap och demokrati. Retoriken om rundradio som ansvarig för nationellt samförstånd förekommer inte i svensk debatt.
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VISTELSESTIPENDIUM / SVERIGE

Thiarnia-serie
Oscar Rossi – vistelsestipendium för översättning av Pentti
Saarikoskis Thiarnia-serie
Berätta om bakgrunden till ditt arbete?
Synligheten för den finländska litteraturen och särskilt poesin
har varit låg i Sverige de senaste decennierna. Under de senaste
åren har det dock ljusnat lite och medan jag har väntat på denna stund så har jag under ett 20 tal år velat göra en ny översättning av Saarikoskis Thiarnia-serie. Bidraget från Kulturfonden har
gjort det möjligt att arbeta med översättningen och resa till Finland för arkivstudier.
Det något fyrkantiga och naiva språket i de dikterna Pentti Saarikoski skrev på svenska – samt de av honom själv och Mia Berner
översatta tre diktsamlingarna i Saarikoskis så kallade Thiarniaserie – väcker en samtidig genans och förtjusning.
Detta brutna språk, dess kulturhistoria: ett språk som uttrycker
en språklig förlängning av inte bara Saarikoskis men också alla
de andra sverigefinnarnas svenska persona, en på finska tänkt
arbetskraftsinvandrarsvenska. Detta språk-från-andra-sidan är en av de mest igenkännbara varianterna av
det svenska språket, ett utanförskapets sociolekt. Berners och Saarikoskis Thiarniaversion är ett tidsdokument, ett invandrarspråk som kvalitetsstämplats och utgivits på bokförlaget Bonniers.
Men samtidigt: Det är inte detta med det brutna språkets estetik som är Saarikoskis främsta ärende med
Thiarniaserien. Och härmed är Saarikoskis och Berners svenska version av Thiarniaserien – de kallar den
just så: en version, inte översättning – är poetiskt otillfredsställande. I Berners och Saarikoskis kantstötta
och glatt amatöristiska språkversion går originalets språkliga, poetiska och epistemiska nyanser allt för ofta
förlorade.
Förutom de inledande två dikterna i Thiarnia är de övriga dikterna skrivna på finska av en poet som tänker
på finska; ett språk som språkgeniet Saarikoski behärskar som få andra.
Hans estetik bygger på tvära kast mellan det pratiga och det förtätade, mellan det vardagliga sysslandet
och den bildade reflektionen. Att fånga dessa rörelser i språket och överföra dem så gott det går från finska
till svenska är ibland ett seismiskt noggrant arbete. Krävande men roligt.
Vad kommer ditt bidrag att leda till?
Jag tror att den nya versionen av Saarikoski är intressant av flera skäl. I Thiarnia tar Saarikoski fram teman
som främlingskap och sverigefinskhet och de lär väcka diskussion på båda sidor av Östersjön. Förutom översättningen är mitt mål att få klart en artikel om Thiarnia, sverigefinskhet och utmaningar med att översätta
honom. Jag är säker på att de nya svenska översättningarna kommer att vara intressanta även i de andra
nordiska länderna.
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Fondkapitalets värde
Vid utgången av år 2016 uppgick fondkapitalet till bokföringsvärdet 45,2
milj. euro (2015: 38,6 milj. euro). De mot fondkapitalet svarande tillgångarna har ett marknadsvärde på 58,7 milj. euro (2015: 56,5 milj. euro).

Fondkapitalets avkastning
Fondens avkastning för år 2016 var totalt 1.985.000 euro. Till fondens verksamhet riktades totalt 2.175.000 euro år 2016 enligt följande:

Kulturfonden för Sverige och Finland

Aktivitetsbidrag och vistelsestipendier

368 473€

17 %

Bilateralt verksamhetsstöd

898 490€

41 %

Projektverksamhet

165 996€

8%

Projektledning, informationsverksamhet,
administration och drift

543 072€

25 %

Fastighetsutveckling

199 134€

9%
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Fondens bidragsverksamhet
Antal ansökningar
Beviljade
2014

2015

2016

Inkomna

Aktivitetsbidrag 259

551

Vistelsestipendier 170

293

Aktivitetsbidrag 196

486

Vistelsestipendier 165

321

Aktivitetsbidrag 193
Vistelsestipendier 100

463
191

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

52 304

Litteratur, media

32 742

Språk, skola, utbildning

47 568

Vetenskap

26 665

Musik

55 192

Scenkonst, film
Bildkonst
Sammanlagt

66 039
51 299
331 809

Vistelser (dygn)
Beviljade
Mobilitets- och nätverksstöd

23

Litteratur, media

56

Språk, skola, utbildning

197

Vetenskap

178

Musik

0

Scenkonst, film

63

Bildkonst

77

Sammanlagt

594
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