
ETT ÅR I FONDEN 2020
-en presentation av verksamheten i Kulturfonden för Sverige och Finland



ETT ÅR I FONDEN
– en presentation av verksamheten i Kulturfonden för Sverige och Finland

© April 2021 Kulturfonden för Sverige och Finland
www.kulturfonden.net



3 2

BILDKÄLLOR s.6: Lars Kastilan s.13: Laura Kotila/Statsrådets kansli och Kristian Pohl/
Regeringskansliet s.24: Omställning Österbotten rf. / Omställningsnätverket 
s.28: Lotta Nylund s.30: Björn Andersson LAYOUT Studio Strandman

Innehållsförteckning
Förord                        s.  3
Syfte                        s.  6
Styrelse                        s.  7

Fondens verksamhet              s.  8
Fonden 60 år                   s.  8
Sakkunnigdelegationen            s. 10 
Fondens förtjänstmedaljer          s. 11
Hanaholmen                   s. 12

Fondens projektverksamhet         s. 13
Hanaholmen-initiativet             s. 13
Tandem Leadership               s. 15
Tandem Forest Values             s. 16
Globsol                       s. 17
HanaAcademy                  s. 18
Skolutveckling och lärarfortbildning     s. 19

Seminarieverksamhet             s. 20
Hanalys                      s. 21
Hanating                      s. 21
Fondens aktiviteter i Sverige           s. 22

Fondens bidragsverksamhet         s. 23
Aktivitetsbidrag / Finland            s. 23
Aktivitetsbidrag / Sverige            s. 25
Vistelsestipendium / Finland         s. 27
Vistelsestipendium / Sverige         s. 29

Ekonomi och organisation          s. 31



3

Kulturfonden för Sverige och Finland

FÖRORD 
Det märkliga året 2020

Under det märkliga året 2020 upp-
nådde fonden också sitt 60:e verk-
samhetsår. Flertalet av våra planer 
för att markera detta, och som hade 
förberetts sedan hösten 2019, fick 
inställas eller ske digitalt. Det som 
dock kunde genomföras som plane-
rat var fondens ”60-års bok”, en an-
tologi på temat Partiernas vägskäl 
– ett nytt politiskt landskap i Sverige 
och Finland. Den utkom på både 
svenska och finska under hösten 
2020. Temat väckte intresse och är 
fortsatt aktuellt. 

Även om mycket har varit dystert 
och arbetsamt under 2020, så har 
det även skett några positiva hän-
delser i vår verksamhet och i det 
bilaterala samarbetet. Under vårt 
”jubileumsår” kunde vi glädjas över 
det positiva mottagandet av fon-
dens initiativ till ett bilateralt krisbe-
redskapsprogram. Ett initiativ som 
ländernas stats- och inrikesministrar 
också har lovordat. Hanaholmen har 
fått i uppdrag att administrera pro-
grammet och det genomförs från 
och med hösten 2021.

Denna skrift – Ett år i fonden - är en 
sammanfattning av den verksamhet 
som Kulturfonden för Sverige och 
Finland bedrev under 2020. För fon-
dens särskilda aktiviteter som ägde 
rum i respektive land hänvisas till 
utskottens egna årsberättelser. För 
Hanaholmens verksamhet, som fon-
den är huvudman för, hänvisas till 
deras egen redogörelse över årets 
verksamhet och ekonomi.  

År 2020 var ett mycket märkligt år 
med anledning av pandemin. Den 
innebar för många människor att 
deras vardagsliv omkullkastades, 
men den medförde också att de 
historiskt långa och öppna kontak-
terna mellan Sverige och Finland 
sattes på en hård prövning. För fon-
den blev det kännbart på olika sätt. 
Vår verksamhet bygger till stor del 
på att sammanföra människor till 
personliga möten och besök i varan-
dras länder. När detta har behövts 
som allra mest, så har det inte varit 
möjligt för oss att understödja på 
grund av pandemins restriktioner. 
Digitala lösningar blev därmed det 
enda alternativet. 
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Ett år i fonden 2020
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har varit ett märkligt år, så har det 
också varit ett lärorikt år. Vi har fått 
en ökad insikt kring hur betydelse-
fulla de mellanstatliga kontakterna 
och det mellanfolkliga utbytet är 
i svåra tider. Fondens mångåriga 
arbete med att tålmodigt samman-
föra Sverige och Finland kommer 
vara än mer viktigt framöver. I det 
arbetet kommer också Hanahol-
men vara en betydelsefull aktör och 
arena som vi hoppas att länderna 
vill nyttja och understödja. 

Under 2020 har fondens medarbeta-
re och Hanaholmens personal ställts 
inför många nya utmaningar. Vi vill 
framföra ett stort tack för deras en-
gagemang och förmåga till att finna 
nya lösningar i ett märkligt år. 

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

Anneli Jäätteenmäki 
vicehäradshövding
Ordförande för fondens 
finländska utskott

En annan ljuspunkt under 2020 var 
succén med Tandem Forest Values, 
fondens initiativ till ökad bilateral 
skogsforskning. Projektet starta-
de som Sveriges officiella gåva till 
Finlands 100-årsjubileum 2017 och 
har sedan utvecklats i två ytterliga-
re etapper. Därmed har Tandem 
Forest Values allokerat 94 milj. kr 
under åren 2017 – 2020 till olika 
skogsforskningsprojekt mellan Sve-
rige och Finland. Mycket tyder på att 
denna bilaterala satsning nu kom-
mer fortsätta i ländernas reguljära 
forskningsverksamhet. 

Med en blick på framtiden är en 
huvudfråga vilka konsekvenser 
som pandemin har medfört för det 
bilaterala samarbetet. För fondens 
verksamhet kan det medföra ett 
extra stort söktryck av bidrag och 
stipendier när pandemin har blivit 
hanterbar. Eller så kommer det fin-
nas en försiktighet och ett allt större 
fokus hos kulturlivet att reparera 
och återuppbygga sina verksam-
heter nationellt. Detta medför olika 
strategier som vi förbereder oss på 
att hantera. För samtidigt som 2020 

Under vårt ”jubileumsår” kunde vi 
glädjas över det positiva mottagandet 

av fon dens initiativ till ett bilateralt 
krisberedskapsprogram.
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Kulturfonden för Sverige och Finland

KULTURFONDEN FÖR 
SVERIGE OCH FINLAND
Under 60 år har fonden stimulerat till ökad kunskap om de båda länderna 
samt utvecklat de bilaterala kontakterna.

Kulturfonden för Sverige och Fin-
land är den största bilaterala fonden 
i Norden och ger stöd till samarbete 
mellan dessa länder inom kultur-, 
samhälls- och näringsliv. 

Fonden bildades av den svenska 
och finländska regeringen 1960 
genom en mellanstatlig överens-
kommelse. Då avsattes en del av 

de räntelikvider som Finland skul-
le erlägga på sin statsskuld sedan 
krigsåren till en fond för kultursam-
arbete mellan de båda länderna. 
Av fondens ursprungliga kapital 
placerades hälften i vartdera landet. 
Fonden har därmed säte i båda län-
derna och är i en juridisk bemärkel-
se inte en stiftelse. 
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SYFTE
Enligt överenskommelsen från 1960 har fonden följande syfte:

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

Fonden delar ut aktivitetsbidrag och vistelsestipendier. Därut-
över initierar och driver fonden egen projektverksamhet.

Fonden är huvudman för Hanaholmen – kulturcentrum för 
Sverige och Finland och stiftande medlem i Stiftelsen Fin-
lands kulturinstitut i Sverige.

Ett år i fonden 2020

Skolutveckling och lärarfortbildning är en del i fondens 
verksamhet i syfte att öka kännedomen om våra länder.
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STYRELSE  

Styrelse
 2020 

Fondens arbete leds av en styrelse 
som består av sex ledamöter, tre från 
Sverige och tre från Finland. Styrel-
sen utses av respektive lands reger-
ing. Ledamöterna väljs för en period 
om tre kalenderår och för varje leda-
mot väljs en personlig suppleant.

Regeringarna i Sverige och Finland 
utser också en av ledamöterna från 
vartdera landet att fungera vartan-
nat år som ordförande och vartan-
nat år som vice ordförande. Under 

år 2020 var Sverige ordförandeland 
med f.d. landshövding Chris Heis-
ter som ordförande. Vice ordföran-
de var minister Jan-Erik Enestam 
från Finland. 

För utförande av fondens verksam-
het i respektive land har styrelsen 
inrättat särskilda nationella utskott 
till vilka styrelsen har överlåtit viss 
verkställighet med eget ansvar. Ut-
skotten upprättar egna årsredovis-
ningar för sina verksamheter. 

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

Jarmo Lainio, professor 
(suppleant: Ola Kellgren, direktör)

Annika Hirvonen, riksdagsledamot 
(suppleant: Emilia Töyrä, riksdagsledamot)

Finland 
Jan-Erik Enestam, minister, ordförande/Finland 
(suppleant: Veronika Honkasalo, riksdagsledamot)

Anneli Jäätteenmäki, vicehäradshövding
(suppleant: Outi Alanko-Kahiluoto, riksdagsledamot)

Johan Kvarnström, riksdagsledamot 
(suppleant: Lauri Heikkilä, filosofie doktor)

Kulturfonden för Sverige och Finland



projekt i anslutning till kulturut-
byte mellan länderna. Det svenska 
utskottet beviljar även särskilda 
mediestipendier. 

EGNA PROJEKT
Fonden tar initiativ till olika projekt 
som utförs av Hanaholmen eller 
drivs i samarbete med olika aktö-
rer. Bland projekten kan nämnas 
Hanaholmen-initiativet, nätverket 
Svenska nu, Tandem Leadership, 
Globsol och HanaAcademy. Mer 
information om dessa finns att läsa 
på fondens hemsida. 

www.kulturfonden.net

Fonden genomför sitt grundupp-
drag 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 intres-
seområde, d.v.s. som främjar de 
kulturella förbindelserna mellan 
Sverige och Finland. Fonden beviljar 
också vistelsestipendier till Sverige/
Finland i samband med studiebe-
sök, forskningsverksamhet eller 

FONDENS 
VERKSAMHET 

FONDEN 60 ÅR 
Kulturfonden för Sverige och Fin-
land fyllde 60 år 2020.  

Även om coronapandemin omkull-
kastade en del jubileumsplaner blev 
verksamhetsåret aktivt. 

Fonden initierade det nya bilaterala 
krisberedskapsprogrammet Hanahol-
men-initiativet, som behandlas mera 
ingående längre fram i årsboken.  
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Jubileumsåret till ära tog fonden 
också initiativ till Hanaholmens Ka-
rin & Carl Larsson-utställning samt 

Ovan: Omslagsbild på antologin Partiernas vägskäl som 
utkom i samband med fondens 60-års markering. Antologin 
finns på både svenska och finska samt både som pappersbok 
och e-bok.

Ovan: Karin & Carl Larsson-utställningen på Hanaholmen 
ordnades som en del av fondens 60-årsjubileum. 

s.8: Utställningen uppmärksammades brett i media i 
Finland. Utställningen, som även visade en unik originalak-
varell av Carl Larsson (”Lisbeth och körsbärsblom”) lockade 
över 5 000 besökare trots pandemin.

Kulturfonden för Sverige och Finland

en ny bok, Partiernas vägskäl, som 
beskriver det politiska landskapet i 
Sverige och Finland.  

I en recension i Östgöta Corres-
pondenten konstaterade Expres-
sens tidigare chefredaktör Olle 
Wästberg att ”Sverige i hög grad 
borde ha Finland som förebild när 
det gäller demokrati”. 

I Hufvudstadsbladet påpekade 
Peter Stenlund att antologin visar 
”hur demokratin och rättsstaten i 
Sverige och Finland möter likartade 
framtidsfrågor”. 
 
Vasabladet och Österbottens Tid-
ning konstaterade i sin tur att 
boken visar att det varken i Finland 
eller i Sverige ännu finns några 
tecken på att ”vi skulle vara på väg 
att lämna den liberala demokratin 
bakom oss till förmån för ett mera 
auktoritärt system”. 

Fonden satsade under året också 
på att stärka sitt visuella varumärke. 
Detta genom att bygga upp en helt 
ny hemsida och genom att skapa 
nya logotyper för sig själv och de 
olika projekt som fonden driver ge-
nom Hanaholmen. 
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Styrelsen utser en sakkunnigdelegation med uppgift att ge 
utlåtanden över inkomna bidrags- och stipendieansökningar.

Delegationens medlemmar, 
för behandling av ansökningar 
gällande verksamhetsåret 2020/
Sverige 

senior rådgivare Birgitta Englin, 
ordförande (samhälle, scenkonst, 
film)

litterär chef Elnaz Baghlanian 
(litteratur)

professor Päivi Juvonen (språk, 
skola och vetenskap)

verksamhetsledare och tidigare 
gallerist Sara Sandström Nilsson 
(bildkonst, film)

direktör Martin Sundin 
(kulturpolitik, bilateralt mervärde)

musiker och producent Victor 
Zeidner (musik, film)

Nya sakkunniga från och med 
hösten 2020/ ansökningar gällande 
verksamhetsåret 2021/Sverige

prefekt Katrin Holmqvist-Sten 
(bildkonst) 

Delegationens medlemmar, 
för behandling av ansökningar 
gällande verksamhetsåret 2020/
Finland 

FM, expert inom kreativa näringar 
Riitta Heinämaa, ordförande 
(samhälle och demokrati)

projektchef Nina Edgren-
Henrichson (litteratur, media)

filmproducent Hanna Hemilä 
(scenkonst, film) 

rektor Kaarlo Hildén (musik)

professor Markku Löytönen 
(vetenskap) 

museichef, verkställande direktör 
Kai Kartio (bildkonst) 

verksamhetsledare Micaela 
Romantschuk (skola, utbildning)

Nya sakkunniga från och med 
hösten 2020/ ansökningar gällande 
verksamhetsåret 2021/Finland

teaterchef Joachim Thibblin 
(scenkonst, film) 

professor Tuomas Heikkilä 
(vetenskap)

SAKKUNNIGDELEGATIONEN

Ett år i fonden 2020
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FONDENS 
FÖRTJÄNSTMEDALJER
Fondens förtjänstmedalj är instif-
tad 2010 då Kulturfonden för Sve-
rige och Finland firade sitt 50-års-
jubileum. Medaljen är framtagen i 
samråd med Sveriges statsheraldi-
ker Henrik Klackenberg och den är 
utformad av Riksarkivets heraldiske 
konstnär Vladimir A Sagerlund. 
Medaljens framsida består av län-
dernas riksvapen/statsemblem (tre 
kronor och lejonet) med en kring-
liggande björklövskrans. Färgerna 
på medaljens band har valts utgå-
ende från respektive lands heral-
diska färger. Det svenska riksvapnet 
innehåller färgerna blått och guld 
och det finländska rött, guld och en 
smula silver/vitt. Medaljen är i oxi-
derat äkta silver.

År 2020 delade fonden ut förtjänst-
medaljen till följande person:

Sveriges ambassadör Anders Ahnlid 

Kulturfonden för Sverige och Finland



HANAHOLMEN 

Ordförande: vicehäradshövding Kimmo Sasi

Sverige: verksamhetschef Ida Karlberg Gidlund, VD 
John Brattmyhr, tidigare landshövding Elisabeth 
Nilsson, riksdagsledamot Hans Wallmark och 
rådgivare Niklas Nordström.

Finland: partner Kari Heinistö, enhetschef Maimo 
Henriksson, universitetsrektor Jari Niemelä och 
partner Hanna-Mari Manninen. 

Hanaholmens 
direktion 

2020

Hanaholmen - kulturcentrum för 
Sverige och Finland är en del av Kul-
turfonden för Sverige och Finland. 

Hanaholmens verksamhet består 
av tre delar: programverksamhet i 
Finland och i Sverige, konferenshot-
ell- och restaurangaktiviteter i kul-
turcentret i Esbo, som även består 
av ett galleri och konstpark, samt 
administration av fyra nordiska, bila-
terala fonder. 

Hanaholmen ordnar ett stort antal 
enskilda evenemang, utställningar 
och seminarier, men driver också 
mera långsiktiga processer och 
projekt. Fonden är aktivt med i 
Hanaholmens arbete genom verk-
samhetsutveckling och finansiering 
samt genom planering och samar-
bete kring olika evenemang. 
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FONDENS 
PROJEKT- 
VERKSAMHET

Det nya svensk-finska krisbered-
skapsprogrammet Hanaholmen- 
initiativet är ett bra exempel på hur 
fonden och Hanaholmen samarbe-
tar kring olika projekt.

Fonden var involverad i plane-
ringen av programmet från första 
stund och står också för en stor del 
av finansieringen under projektets 
pilotår 2021.

Under sonderingssamtalen, som 
fördes av de tidigare ambassa-
dörerna Peter Stenlund och Anders 
Ljunggren sommaren och hösten 
2020, märktes snabbt ett mycket 
brett stöd för initiativet i både Sveri-
ge och Finland. 

HANAHOLMEN-
INITIATIVET

Finlands och Sveriges statsministrar 
Sanna Marin och Stefan Löfven

”Hanaholmens kulturcentrum för 
Sverige och Finland har framfört 
ett initiativ om att fördjupa sam-
arbetet kring civil krisberedskap 
och krishantering och vi anser 
att det är ett utmärkt tillägg till 

Kulturfonden för Sverige och Finland
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vidareutvecklingen av vårt redan 
existerande samarbete”, konstaterar 
Finlands och Sveriges statsministrar 
Sanna Marin och Stefan Löfven i ett 
gemensamt uttalande.

Försvarshögskolan i Stockholm, 
som genomför olika utbildningar 
inom försvaret samt civil krishan-
tering och säkerhet, ser positivt på 
den utveckling som krisberedskaps-
programmet innebär för samarbe-
tet mellan Finland och Sverige.  

”I nuläget saknar vi ett sektoröver-
skridande strategiskt, bilateralt kris-
beredskapsprogram där alla cen-
trala samhällsaktörer är inblandade. 
Det här programmet kommer att 

fylla en mycket viktig roll, som kan 
hjälpa oss att bättre förbereda oss 
för framtida kriser. Vi har bedrivit 
högnivåutbildningar sedan 1950-ta-
let, den erkända Solbackakursen är 
ett exempel, och vi tror att denna ut-
bildning blir ett bra komplement för 
systemets och ländernas behov”, sä-
ger brigadgeneral Fredrik Ståhlberg, 
vicerektor vid Försvarshögskolan. 

Hanaholmen kommer att ansvara 
för det administrativa och praktiska 
genomförandet av initiativet medan 
Försvarshögskolan och Säkerhets-
kommittén i Finland ansvarar för 
utbildningen. En rådgivande grupp 
med experter från Sverige och Fin-
land kommer att bistå i arbetet. 

Ett år i fonden 2020
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I oktober 2020 fick deltagarna i fon-
dens och Hanaholmens svensk-fin-
ska ledarskapsprogram Tandem 
Leadership motta sina diplom. 

Tandem Leadership, som har ge-
nomförts sedan 2013, riktar sig till 
yngre ledare från Sverige och Fin-
land som vill utveckla och förbättra 
sina ledaregenskaper och skapa 
nya gränsöverskridande kontakter. 

Ett nytt Tandem Leadership-pro-
gram inleds varje år med tio fin-
ska och tio svenska deltagare. 
Nätverket upprätthålls även efter 
utbildningen genom Tandem Le-
adership´s alumnverksamhet.  

Programmet genomförs med stöd 
från Ekon dr. Peter Wallenbergs 
Stiftelse för Ekonomi och Teknik. 

TANDEM LEADERSHIP

Svenska deltagare 2020 
Alexandra Davidsson, Simon Edström, 
Björn Fondén, Rebecka Jansson, Marcus 
Johansson, Dan Lainio, Emelie Molén 
Eskhult, Sanna Norén, Mohamed Nuur 
och Diana Van

Finländska deltagare 2020 
Mathias Berglund, Sauli Böhm, 
Johannes Koponen, Julia Lindholm, 
Mari Männistö, Tuomas Nuotio, Heidi 
Saarinen, Maria Teikari och Eero 
Vassinen

Kulturfonden för Sverige och Finland
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TANDEM FOREST VALUES
Som en del i den svenska officiella 
markeringen av Finlands 100-års-
jubileum 2017 utvecklade fonden 
ett bilateralt skogsforskningspro-
jekt. Projektet heter Tandem Forest 
Values.

Syftet är att varaktigt stärka och 
utveckla bilateral forskningssam-
verkan mellan Finland och Sverige 
inom det skogliga och skogsindu-
striella området.

Satsningen har varit mycket fram-
gångsrik och ett konkret exempel 
på fondens styrka som dels initia-
tivtagare till bilaterala projekt, dels 
som en bilateral aktör som har 
förmåga att sammanföra nationella 
partners och intressen. 

Efter den första insatsen 2017 
gjordes en uppföljning 2019. År 
2020 gjordes det upp planer för 
en tredje projektomgång, som 
påbörjas 2021. Totalt har därmed 
Tandem Forest Values allokerat  
94 milj. kr till skogsforskning un-
der åren 2017 – 2020.

Projektet har följt de ursprungliga 
planerna att skapa en bilateral statlig 
samfinansiering inom skogsforsk-
ning och att länderna samverkar i 
administreringen av insatserna. Från 
2020 och framåt kommer adminis-
trationen att ske i samarbete mellan 
forskningsrådet Formas i Sverige och 
Finlands Akademi. Tidigare har admi-
nistrationen utförts av Kungl. Skogs- 
och lantbruksakademien i Stockholm.

För säkerställa att satsningen ut-
vecklas på rätt sätt kommer det un-
der 2021 att genomföras en extern 
utvärdering, som kommer att foku-
sera på de två första etapperna.

Tandem Forest Values leds av en 
kommitté där finansiärerna och en 
del av de verksamma organisatio-
nerna ingår. Ordförande i kommit-
tén är sedan 2017 det svenska ut-
skottets ordförande Chris Heister. 

Ett år i fonden 2020



Louise Lindfors från Afrikagrupperna 
och Jennifer Ohemeng från Ambitious 
Africa var några av årets talare.

18 17

Även Globsol påverkades av 
pandemin. 

Året innan hade projektet gått 
över till att arrangera två träffar i 
stället för en. År 2020 återgick vi 
ändå till principen med en träff, 
som arrangerades digitalt den 28 
november 2020. Träffen var fem 
timmar lång och innehöll en rad 
presentationer och workshops i oli-
ka format. Temat för årets Globsol 
var Afrika, migration och Sverige 
och Finland. 

GLOBSOL
Medverkande talare var Finlands 
utrikesminister Pekka Haavisto, 
senior reseacher Jesper Barnesen 
från Nordiska Afrikainstitutet och 
klimataktivisten Vanessa Nakate 
från Uganda.  

En modererad diskussion hölls mel-
lan Afrikagruppernas generalsekre-
terare Louise Lindfors och Jennifer 
Ohemeng från Ambitious Africa, ett 
nygrundat nätverk som startades i 
Helsingfors. Diskussionen fokusera-
de på bilden av Afrika och hur den 
har förändrats och ännu bör föränd-
ras i våra länder. 

Chefredaktör Orna Ben Lulu 
från RARE media höll i sin tur en 
workshop om klimatångest. RARE 
media är ett prisbelönt mediehus 
som riktar sig till unga och som 
endast producerar nyhetsinnehåll 
till sociala medier, först och främst 
Instagram och TikTok. Årets Glob-
sol modererades av projektledarna 
Anni Heikka och Jonna Similä.   

Kulturfonden för Sverige och Finland
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HanaAcademy, fondens och Ha-
naholmens forsknings- och utbild-
ningspolitiska samarbetsprojekt, 
utförde under 2020 två omfattande 
befolkningsundersökningar i Sveri-
ge och Finland. 

Den första genomfördes i Fin-
land innan coronapandemin slog 
till, medan den andra utfördes i 
både Finland och Sverige i slutet 
av året, på uppdrag av fonden, 
Finsk-svenska handelskammaren 
och Finlandsinstitutet. 

Undersökningarna visar att även 
om coronaviruset och stängda 
gränser skapat oro i båda länderna 
har såväl finländarna som svenskar-
na en mycket positiv inställning till 
varandra. 

En majoritet av finländarna (61 %) 
ser Sverige som den viktigaste sam-
arbetspartnern i världen och både 
svenskar och finländare förhåller sig 
positivt till ett tätare nordiskt kris- 
och beredskapssamarbete. 
 
Undersökningarna utgjorde ett 
nyttigt referensmaterial i samband 

med lanseringen av det finsk-svens-
ka krisberedskapsprogrammet 
Hanaholmen-initiativet.     

Under året planerades också en 
demokratiturné där forskare och 
sakkunniga från Finland och Sveri-
ge analyserar begreppet och fe-
nomenet demokrati ur olika per-
spektiv. Turnén kommer också att 
uppmärksamma fondens antologi 
Partiernas vägskäl. 

HANAACADEMY

Ett år i fonden 2020
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Fonden arrangerade i samarbe-
te med nätverket Svenska nu ett 
webbinarium den 26 november 
2020 med temat ”Uppdatera dina 
Sverigekunskaper!”. 

Under webbinariet diskuterade 
filosofie doktorn i kognitiv neurove-
tenskap, Alva Appelgren, hur studie-
motivation kan stödas på distans. 
Håkan Tribell, tidigare deltagare i 
Tandem Leadership och numera 
näringspolitisk expert på Handels-
kammaren i Uppsala län, lyfte fram 
aktuella samhällsfrågor i Sverige.

Inom ramen för HanaAcademy 
togs initiativ till ett nytt svenskt-
finskt utbildningssamarbete med 
fokus på ekologisk och social håll-
barhet i skolorna.  

SKOLUTVECKLING OCH 
LÄRARFORTBILDNING

Under invigningswebbinariet den 
18 september 2020 deltog bland 
andra Sveriges och Finlands ut-
bildningsministrar Anna Ekström 
och Li Andersson som samtalade 
om hållbar utveckling och framti-
dens skola.   

Webbinariet, som ordnades i sam-
arbete med Finlandsinstitutet och 
Finlands ambassad i Stockholm, var 
det första i en serie samtal där må-
let är att öka det bilaterala utbytet 
kring frågor om hållbarhet, utbild-
ning och pedagogisk forskning. Syf-
tet är att ge framtida lärare verktyg 
att bättre svara på elevernas frågor. 
Projektet fortsätter 2021. 

Kulturfonden för Sverige och Finland
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SEMINARIE-
VERKSAMHET

Möte innan pandemin. Finlands utrikesminister Pekka Haavisto 
i samspråk med sina norska och svenska kollegor Ann Linde och 

Ine Eriksen Søreide på Hanaholmen i början av februari 2020.

Ett år i fonden 2020
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Det utrikespolitiska forumet Hana-
lys förde år 2020 samman Finlands, 
Sveriges och Norges utrikesminist-
rar med nationella och interna-
tionella politiker, professorer och 
människorättsexperter.

På agendan stod rättsstatsprincipen 
och frågan om sexuell och repro-
duktiv hälsa och rättigheter, SRHR. 

HANALYS
Bland de närvarande märktes förut-
om utrikesministrarna även Chiles ti-
digare president, FN:s högkommissa-
rie för mänskliga rättigheter, Michelle 
Bachelet, professorn i mänskliga 
rättigheter vid Stockholms universi-
tet, Hans Ingvar Roth, ledamoten av 
Polens nationalförsamling, Joanna 
Scheuring-Wielgus och europaparla-
mentariker Heidi Hautala. 

Fondens och Hanaholmens årli-
gen återkommande finsk-svenska 
försvars- och säkerhetspolitiska 
forum Hanating ordnades den 17 
november 2020. 

Bland deltagarna märktes bland an-
dra Finlands och Sveriges försvars-
ministrar Antti Kaikkonen och Peter 
Hultqvist. 

Under forumet gjordes en djup-
dykning i frågan om det samtida 
nordiska samarbetet inom utrikes- 
och försvarspolitik, även gällande 
civilförsvaret. 

Webbinariet fick bred synlighet i 
media med reportage i bland annat 
SR:s ekonyheter, MTV3, Suomen-
maa, Ilta-Sanomat och Svenska Yle. I 
artiklarna och inslagen behandlades 
bland annat frågan om en gemen-
sam eventuell försvarsallians. 

HANATING

Sveriges Radios ekonyheter 
uppmärksammade försvarsministrarnas 
möte i november 2020.

Kulturfonden för Sverige och Finland
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FONDENS AKTIVITETER 
I SVERIGE
Innan pandemin mer eller mindre 
omöjliggjorde resandet hann fon-
den och Hanaholmen delta i det 
kulturpolitiska forumet Folk & Kultur 
i Eskilstuna. 

Diskussionen rörde frågan om kon-
stens roll i kommunerna i Sverige 
och Finland och hur man bäst kan 
lyckas med offentliga konstprojekt i 
våra länder. 

Bland de medverkande märktes 
kuratorn Peter Hagdahl vid Statens 
konstråd, konstkonsulten Linda 
Wallenberg och arkitekten Klas 
Fontell från Helsingfors konstmu-
seum, HAM. 

Fonden och Hanaholmen deltog 
också på Göteborgs bokmässa, som 
2020 ordnades digitalt. 

På Forskartorget ställdes frågan hur 
det egentligen står till med tilliten 
i Norden. Dessutom analyserades 
nyttan med exkursionspedagogik, 
dvs. när lärare och elever beger sig 
utanför klassrummet för att bättre 
förstå sin omvärld. 

Hanaholmen och fonden deltog på Folk & Kultur i 
Eskilstuna den 6 februari 2020.

Ett år i fonden 2020
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FONDENS 
BIDRAGS-
VERKSAMHET

Omställning Österbotten rf är en 
förening och nätverk som har ska-
pats för att stödja och inspirera de 
lokala omställningsinitiativ som 
startar runt om i Österbotten. Fören-
ingens syfte är att främja en hållbar 
livsstil på flera olika plan. Förening-
en ordnar bland annat hållbarhets-
relaterade projekt och tillställningar 
genom vilka de strävar till att öka 
medvetandet om en hållbar livsstil.  

På grund av coronapandemin såg 
föreningen ett behov av att ordna 
en webbinarieserie om lokal matför-
sörjning och odling för att möta de 
utmaningar som uppstått i och med 
pandemin.  

”Under coronavåren 2020 hade 
allmänheten börjat intressera sig 
för varifrån deras mat kommer 
och hur de kan odla själva. Syftet 
var att uppmuntra detta begyn-
nande intresse och att snabbt 
agera och möta de utmaningar 
som uppstått”, berättar Omställ-
ning Österbotten rf:s sekreterare 
Magdalena Lindroos.
  
Fonden beviljade föreningen ett 
bidrag för att tillsammans med 
Omställningsnätverket i Sverige 
ordna den niodelade webbinarie-
serien. En av tankarna bakom det 
finsk-svenska samarbetet var att 
ge människor olika verktyg för att 

Aktivitetsbidrag/Finland

Fonden gav bidrag till webbinarieserie om 

LOKAL MATFÖR-
SÖRJNING OCH ODLING

Kulturfonden för Sverige och Finland
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hantera en omvärld i snabb föränd-
ring och en osäker framtid.  

”Odlingsförhållanden och matpro-
duktionen i Norden är väldigt lika 
varandra och vi står inför samma 
globala utmaningar. Den under-
liggande frågeställningen var: hur 
ställer vi om till motståndskraftiga, 
självförsörjande lokalsamhällen?”, 
berättar Lindroos. 

Det beviljade bidraget anser 
Lindroos att var i proportion för 
ambitionerna för projektet. Det an-
vändes till att boka in föreläsare från 
flera olika områden som berörde 
matproduktion och odling. 

”Bidraget var till stor hjälp för att vi 
kunde boka in populära och kunniga 
odlare såsom Farbror Grön Johannes 
Wätterbäck från Sverige som är känd 
för sina pallkrage- och tomatodlingar 
eller Philipp Weiss från Sverige som 
är go-to-personen när det kom-
mer till ett av de nyare fenomenen 
skogsträdgårdar”, säger Lindroos.  

Föreningen kände till fonden från 
tidigare. Ansökningsprocessen var 
enligt Lindroos lätt och smidig och 
kommunikationen med fonden 
förlöpte fint.  

”Jag skulle varmt rekommendera 
även andra att söka bidrag från fon-
den”, säger Lindroos. 

Webbinarieserien lade en stabil 
grund för fortsatt arbete och fören-
ingen har planerat in samarbeten 
kring evenemang och samhällsfrå-
gor i framtiden.  

”En del av planerna, såsom att ord-
na den årliga svenska Omställnings-
festivalen i Svenskfinland, har dock 
satts på is på grund av den fortsatt 
rådande coronasituationen”, konsta-
terar Lindroos. 

Webbinarieserien ordnades våren 2020 
och i webbinarierna deltog både svenskar, 

finländare och övriga nordbor.  

Ett år i fonden 2020
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Kristy Beers Fägersten

Kan du berätta om projektet?

Ansökan gällde ett symposium om 
feministisk seriekonst som ägde 
rum 19–21 februari 2020, vid Söder-
törns högskola. Symposiet ingick 
till viss del i det av Östersjöstiftelsen 
finansierade projektet ”A multidisci-
plinary study of feminist comic art”. 
Projektet har som mål att undersö-
ka de transnationella likheter och 
skillnader som finns mellan feminis-
tiska serier i Östersjöområdet, med 
Sverige som utgångspunkt. Sym-
posiet i sig fokuserade främst på 
att främja en fortsatt dialog mellan 
svenska och finska serieforskare, 
men även på frågan om feministisk 
seriekonst i Finland.  

Vad användes fondens bidrag till 
och vilken betydelse hade det?

Fondens bidrag betalade för resorna 
för en finländsk gästföreläsare och 
en gästartist samt för boende för 
en av dem och arvode till båda två. 
Övrig finansiering kom från Öster-
sjöstiftelsen och Nordic Summer 
University. Därtill kom finansiering 
från Södertörns högskola i olika 
former. Bidraget möjliggjorde och 
förstärkte den finska närvaron. H-P 
Lehkonens deltagande som gästar-
tist och Leena Romus som föreläsa-
re bidrog till ett utökat intresse för 
symposiet bland finska serieforskare 
och serietecknare. Detta mynnade 
ut i flera tematiska sessioner med 
finsk prägel, till exempel en panel 
om War comics by women: Challen-
ging genre and gender norms while 
doing justice to the past, som Leena 
Romu ledde och där flera finländska 
artister lyftes fram. 

Projektet och finsk-svenskt 
samarbete

Symposiet klargjorde att aktiviteten 
kring feministiskt serieskapande 
och forskning om feministiska se-
rier i Finland nu kan jämföras med 
dito i Sverige, vilket visar på tran-
snationella trender och parallella 
utvecklingar. Framtida utbyten mel-
lan svenska och finska forskare och/
eller serietecknare har möjliggjorts 
genom symposiet och flera samar-
beten har inletts.

Aktivitetsbidrag/Sverige

FEMINIST COMIC ART
– symposium om feministisk seriekonst med särskild 
fokus på Finland

H-P Lehkonen på Feminist Comic Art symposium. 

Kulturfonden för Sverige och Finland
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Under symposiet knöts viktiga 
kontakter mellan olika serieforskare. 
Innan seminariet var Leena Romu 
för många en okänd aktör, men nu 
har serieforskare även från andra 
länder än Sverige fått upp ögonen 
för henne och hennes forskning.

H-P Lehkonen var symposiets i 
särklass mest tillgängliga serie-
tecknare. Hen har inte endast en 
lång bakgrund som serieskapare, 
utan har också verkat för att främ-
ja andra serietecknares arbete, 

framför allt inom LGBTQ-cirklar. 
Nina Hemmingsson och Sofia Ols-
son är verksamma som förläggare 
och deras intresse för Lehkonen och 
framför allt hur hen arbetar med 
webbserier väcktes under träffen. 
Hemmingsson och Olsson intresse-
rade sig också för Johanna Rojola, 
Juliana Hyrri, Taina Hakala samt för 
projektet om Sisaret 1918. Slutligen 
kan konstateras att efterfrågan på 
översättningar från finska till svens-
ka och engelska är stor. 

Ett år i fonden 2020



27

Kulturfonden för Sverige och Finland

Doktorand Lotta Nylund skriver sin 
doktorsavhandling vid Helsingfors 
universitet om bildkonstnären Alex-
ander Lauréus (1783–1823). Våren 
2020 beviljade fonden ett vistelsesti-
pendium till Nylund för att stude-
ra källor och forskningslitteratur i 
Stockholms arkiv och bibliotek.

Nylund kände till fondens bidrags-
verksamhet från tidigare.

”Jag fick ett vistelsestipendium 
redan år 2017, då jag höll på att 
inleda avhandlingsarbetet, för att 
undersöka Lauréus målningar och 
andra källor i Stockholm. Det var 
min handledare som tipsade mig 
att ansöka om bidrag från fonden”, 
berättar Nylund. 

I sin avhandling undersöker Nylund 
Alexander Lauréus konstnärliga val 
i kontexten av det samtida kultur-
livet, konstmarknaden, kulturens 
popularisering samt romantikens 
strömningar. Lauréus var född i Åbo 
men studerade och var verksam i 
Stockholm i början av 1800-talet. 

Vistelsestipendium/Finland

FORSKNING I FINLANDS 
OCH SVERIGES GEMEN-
SAMMA KULTURHISTORIA
- Lotta Nylund skriver sin avhandling om den finsk-svenske 
konstnären Alexander Lauréus

Därefter fortsatte han sin konstnärs-
bana i Paris och Rom där han dog 
plötsligt 1823.

”Lauréus intar en central position i 
Finlands konsthistoria som en av de 
första akademiskt utbildade fin-
ländska konstnärerna och som re-
presentant för romantiken. Finlands 
och Sveriges historia skildras alltför 
ofta som två separata berättelser. 
Det är hög tid att revidera det finsk-
nationella perspektivet på Lauréus 
konstnärskap, och studera hans 
målningar i ett bredare kulturhisto-
riskt svensk-finskt och europeiskt 
perspektiv”, påpekar Nylund.

Enligt Nylund är vistelsestipendi-
ets storlek lämpligt, åtminstone för 
forskare. Nylund tycker att samar-
betet med fonden var smidigt och 
hon är glad över att det var möjligt 
att förverkliga vistelsen trots det 
rådande läget.

”Jag är mycket glad över att jag 
kunde resa till Stockholm på hösten 
trots coronapandemin och att alla 
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Lauréus jubileumsår firas 2023 och 
det finns planer för ett fortsatt bila-
teralt samarbete.

”Jag planerar en bok och en utställ-
ning om Lauréus, som jag hoppas 
kommer att visas också i Sverige”, 
berättar Nylund. 

bibliotek och arkiv var öppna. Efter 
förra hösten har den epidemiolo-
giska situationen blivit värre och re-
san hade varit svår att genomföra. 
Det vore mycket besvärligt för mig 
nu att försöka skriva avhandlingen 
utan tillgång till det källmaterial 
som jag samlade in i Stockholm”, 
säger Nylund. 

Förutom att göra arkiv- och bibli-
oteksbesök passade Nylund även 
på att träffa svenska forskare under 
vistelsen.

”Det är alltid bra att få höra om 
forskningen i Sverige och diskutera 
pågående projekt”, säger Nylund.

Vistelsestipendiet kom till nyt-
ta även för ett annat bilateralt 
samarbete.

”Jag är medlem i arbetsgruppen 
som ordnar Finska sällskapet för 
1700-talsstudiers konferens ”Fanta-
sins behag – estetisk kultur i 1700-ta-
lets Europa”. Under min vistelse i 
Stockholm träffade jag konferensens 
keynote-talare”, berättar Nylund. 

Lotta Nylund står i stengalleriet i Gustav 
III:s antikmuseum, Stockholm 2017.

Ett år i fonden 2020
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Cecilia är journalist och kritiker 
inom teater, dans och litteratur sedan 
ca 20 år tillbaka och skriver teater-
kritik i bland annat Aftonbladet. Hon 
fick ett vistelsestipendium för att leda 
en workshop i teaterkritik på Hangö 
teaterträff, dit hon hade blivit bjuden 
av finlandssvenska Kritikbyrån.  

Kan du berätta lite om workshopen 
och den tänkta resan till Finland?

Syftet var utbyta kunskap och er-
farenhet om kulturkritik och scen-
konst mellan Sverige och Finland. 
Det här förverkligades genom en 
workshop med föreläsning om 
teaterkritikens förutsättningar i den 
nya digitala medieverkligheten, om 
kritik av föränderliga konstformer, 
samt utmaningarna att skriva recen-
sioner från teaterfestivaler. Kritikby-
rån är intressant för mig som svensk 
kritiker och något som vi i Sverige 
skulle kunna lära oss av. Jag sitter i 
styrelsen för Svenska teaterkritikers 
förening och är mycket engagerad i 
kritikens villkor och utmaningar och 
ville höra mer om hur Kritikbyrån 
fungerat hittills och upplevs av de 
som deltar. Workshopen skulle ha 
varat i sammanlagt fyra dagar där 
vi efter den första skrivuppgiften 
gemensamt skulle ha sett teaterfö-
reställningar under tre dagar. Sen 
skulle deltagarna fått skrivuppgifter, 

Vistelsestipendium/Sverige

Cecilia Djurberg 

– WORKSHOP I 
TEATERKRITIK PÅ 
HANGÖ TEATERTRÄFF

som vi sedan diskuterar i grupp vid 
två träffar samt på ett avslutande 
publikt seminarium

Hur påverkades projektet av 
pandemin?

Hangö teaterträff sändes via YLE 
Arenan och i andra digitala kanaler 
och även workshopen blev digital. Jag 
fick klartecken från fonden att kun-
na använda vistelsestipendiet för att 
täcka förberedelse- och arbetstid. Jag 
hade två längre förberedande möten 
med Kritikbyrån och ett telefonmöte 
för utvärdering efter workshopens 
slut. Workshopen tänjdes också ut i 
tid och seminarietillfällena ägde rum 
under tre dagar juni. Däremellan ar-
betade jag huvudsakligen via e-mail 
med att ge feedback och coacha del-
tagarna. Workshopen blev därmed 
en vecka lång för min del, istället för 
fyra dagar som först planerats.

Vilken betydelse hade fondens 
bidrag för genomförandet?

Eftersom festivalen blev digital och 
sändes under en dag i stället för un-
der fyra dagar som planerat, bestäm-
de vi oss för att ta ett större grepp 
om de föreställningar som visades 
och utvidgade workshopen till tre 
tillfällen med längre tid för skrivande 
och feedback mellan tillfällena. Tack 

Kulturfonden för Sverige och Finland



30

scenkonstlivet. Då även ett svenskt 
kompani, ÖFA-kollektivet, medver-
kade med en föreställning på festi-
valen möjliggjorde denna workshop 
ytterligare en brygga mellan den 
svenska och finländska teaterkriti-
ken och scenkonsten. 

Hur ser framtiden ut för 
samarbetet?

Jag besökte Hangö teaterträff 2019 
och deltog då i en kritikerpanel. 2020 
års workshop innebar ytterligare ett 
steg i utvecklandet av relationen till 
festivalen och den finlandssvenska 
scenkonsten och kritiken.

Jag kommer högst sannolikt att på 
nytt samarbeta med Kritikbyrån och 
även medverka i liknade arrange-
mang i framtiden på Hangö teater-
träff. Jag och Kritikbyrån har redan 
pratat vidare om möjligheterna att 
arrangera fler workshops i teaterkritik 
för svenska och finländska kritiker. 

vare bidraget kunde jag omvandla 
en del av den planerade restiden till 
att istället förbereda workshopen och 
engagera mig i deltagarnas texter. 
Detta var också nödvändigt eftersom 
skypemöten begränsade möjlighe-
terna till spontanitet i diskussionerna. 
Deltagarna fick nu mera individuell 
feedback per mejl och diskussioner-
na handlade mera övergripande om 
föreställningarnas tematik, estetik 
och de generella utmaningarna att 
skriva kritik om online-teater. Re-
sultatet blev nio längre publicerade 
recensioner (samt nio kortare som 
ej publicerats) om Hangö teaterträff 
och digital scenkonst. För att kunna 
få internationella utbyten och influ-
enser så måste man ofta åka någon-
stans och då kanske det blir lätt att 
man åker tex till Berlin i stället för till 
Finland.  Så det här hade inte skett 
utan fondens stöd. Det var även smi-
digt att det inte fanns någon deadli-
ne för ansökningen. 

På vilket sätt främjade projektet 
samarbetet mellan Finland och 
Sverige?

Denna digitala resa erbjöd kontak-
tytor där nya nätverk knöts mellan 
nyblivna och etablerade kritiker i 
Sverige och Finland, liksom mel-
lan kritikerna, Kritikbyrån och ar-
rangörerna för Hangö teaterträff. 
Vi fick möjlighet att diskutera och 
jämföra villkor, förutsättningar och 
traditioner inom både den svenska 
och finländska kritiken och scen-
konsten. Flera av deltagarna hade 
aldrig besökt Hangö teaterträff och 
de svenska deltagarna fick också 
en helt ny inblick i det finländska 

Teaterkritiker Cecilia Djurberg fick ett vistelsestipendium 
för att hålla i en workshop i teaterkritik i Hangö.

Ett år i fonden 2020
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EKONOMI OCH 
ORGANISATION
FONDKAPITALETS VÄRDE
Vid utgången av år 2020 uppgick fondkapitalets bokföringsvärde till 46,9 
milj. euro (2019: 47,2 milj. euro). De mot fondkapitalet svarade tillgångarna 
hade ett marknadsvärde på 61,1 milj. euro (2019: 59,6 milj. euro).

I Finland är en särskild placeringsnämnd ansvarig för kapitalets förvaltning. 
Nämnden består av de finländska ledamöterna i fondens styrelse. I Sverige 
förvaltas kapitalet av Kammarkollegiet som är en myndighet under 
finansdepartementet.

FONDKAPITALETS AVKASTNING
Fondens avkastning för år 2020 var totalt 1,4 milj. euro. Till fondens 
verksamhet riktades totalt 2,3 milj. euro år 2020 enligt följande:

  Aktivitetsbidrag, vistelsestipendier  
   och mediestipendier

  Bilateralt verksamhetsstöd inkl. extra stöd  
   till Hanaholmen p.g.a. coronapandemin

  Projektverksamhet

  Projektledning, informationsverksamhet,  
   administration och drift

 308 373 €

 
1 120 963 €

 
 235 349 €

 
 659 456 €
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13,3 %

 
48,2 %

 
10,1 %

 
28,4 %
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Vistelsestipendier till Stockholm (dygn)

 Litteratur, media
 Musik
 Scenkonst, film
 Bildkonst
 Språk, skola och utbildning
 Vetenskap
 Samhälle och demokrati

  Sammanlagt 

Beviljade

Aktivitetsbidrag, mediestipendier samt 
vistelsestipendier till Finland (euro):

 Litteratur, media
 Musik
 Scenkonst, film
 Bildkonst
 Språk, skola och utbildning
 Vetenskap
 Samhälle och demokrati
 Mediestipendier

  Sammanlagt

36 056
60 502  
52 775
52 995
38 643
19 248
32 280  

7 497

299 996

Beviljade

Antal ansökningar

46
14
38
44

144
93

7

386  

Ett år i fonden 2020

Inkomna Beviljade

Aktivitetsbidrag

Vistelsestipendier

Aktivitetsbidrag

Vistelsestipendier

Aktivitetsbidrag

Vistelsestipendier och
mediestipendier

2018

2019

2020

  232

  175

   97

  155   277

  161   387

  95

  345

  206

  154

 467



FINLANDS REGERING SVERIGES REGERING

KULTURFONDEN FÖR SVERIGE OCH FINLAND
Styrelse

Bidragsverksamhet

Placeringsnämnden Kammarkollegiet

Finländska sekretariatet Svenska sekretariatet

HANAHOLMEN
Direktion

Programverksamhet Konferenshotell

Kulturfonden för Finland och Norge
Bidragsverksamhet

Kulturfonden för Finland och Danmark
Bidragsverksamhet

Kulturfonden Island-Finland
Bidragsverksamhet

Kulturfonden för Sverige och Finland
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Hanaholmen och Kulturfonden för Sverige och Finland

 ORGANISATIONSSCHEMA



VÅRA PROJEKT

VÅRA LOGOTYPER FÖR DET 
BILATERALA SAMARBETET



SEKRETARIATET I FINLAND 

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

Fonddirektör
Gunvor Kronman
+358 (0)40  745  1738
gunvor.kronman@hanaholmen.fi

Administrativ direktör
Satumari Hagelberg
+358 (0)50 305 0854
satumari.hagelberg@hanaholmen.fi

Fondassistent
Susanna Siljander
+358 (0)400 466 440 
susanna.siljander@hanaholmen.fi

KONTAKT
SEKRETARIATET I SVERIGE

Kulturfonden för Sverige och Finland
Riddargatan 13 D
114 51 Stockholm, Sverige
sverige@kulturfonden.net

Fonddirektör
Mats Wallenius
+46 (0)70 961 1408
mats@kulturfonden.net

Fondkoordinator/projektledare
Anni Heikka
+46 (0)73 544 7919 
anni@kulturfonden.net

INFORMATION OM BIDRAG OCH ANSÖKNINGSTIDER

www.kulturfonden.net


