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BÄSTA LÄSARE, 
Verksamhetsåret 2017 var exceptionellt fartfyllt och inne-
hållsrikt för Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och 
Finland.

I maj slog vi upp våra dörrar igen efter en omfattande 
renovering och tillbyggnad som pågått i ett och ett halvt 
år. Den officiella återinvigningen ägde rum den första juni, 
något som bevittnades på plats av Norges och Sveriges 
kungapar, Danmarks drottning samt Finlands och Islands 
presidentpar. Via direktsändning kunde också tv-tittare 
runt om i Norden ta del av invigningen, som var en del av 
firandet av Finlands 100 år av självständighet.

Efter återöppningen har Hanaholmen sjudit av liv och 
rörelse. Genom vår verksamhet har vi nått ut till ett stort 
antal aktörer inom politik, samhälle, näringsliv, konst och 
kultur. Under 2017 ordnade vi ett hundratal seminarier 
och evenemang som stimulerade till samhällelig dis-
kussion och debatt. Arrangemangen lockade tusentals 
besökare till den lilla skärgårdshalvön i Esbo, alldeles vid 
gränsen till Helsingfors.

Den nya västmetron från Helsingfors till Esbo har bidragit 
till att göra Hanaholmen ännu mera tillgängligt och 
urbant. Från centrum kommer man snabbt till närmaste 
station och efter en frisk promenad är man framme vid 
Hanaholmen. 

Hanaholmens mål är att påverka och förändra, att vara en 
kontaktverkstad och arena för idéer som leder till sam-
hälleligt nytänkande och politisk och kulturell förändring i 
Sverige och Finland. Vi betonar samarbete och personlig 

dialog och är måna om att följa upp våra åtgärder för att 
försäkra oss om nyttan av det vi gör. 

I föreliggande rapport ger vi läsaren en inblick i vad 
Hanaholmen åstadkommit år 2017. Vilken effekt har vårt 
arbete haft? Vilka personer och institutioner har vi nått? 
Hur har våra seminarier tagits emot och på vilket sätt har 
de påverkat samhällsdebatten? 

Hanaholmens arbete är viktigt, men ibland svårt att mäta 
i siffror och tabeller. Det är relativt lätt att mäta effekterna 
i form av mediesynlighet, antal besökare, antalet eve-
nemang och andra arrangemang. Men hur mäter man 
resultatet av ett utrikespolitiskt seminarium där arbetet 
och insatserna inte alltid är märkbara omedelbart, utan 
först långt senare, i form av nya politiska beslut? 

För att försöka få svar på detta har vi bett föreläsare, 
journalister och andra deltagare i våra evenemang ge sin 
syn på vårt arbete. Detta i kombination med siffror, nya 
nätverk som skapats och andra konkreta resultat torde ge 
en rättvis bild av Hanaholmens mångsidiga arbete under 
jubileumsåret 2017.  

Slutligen vill jag tacka våra finansiärer och samarbets-
partners, inte minst Kulturfonden för Sverige och Finland, 
undervisnings- och kulturministeriet i Finland och 
Kulturdepartementet i Sverige, som möjliggjort många 
evenemang och individuella möten.  
Med önskan om trevlig läsning, 
 

Gunvor Kronman
VD Hanaholmen 
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Hanaholmens kulturcentrum slog för första gången upp 
sina dörrar den 1 juni 1975. Efter öppningen genomgick 
kulturcentret smärre renoveringar och ansiktslyftningar 
genom åren, men den stora grundrenoveringen sakna-
des. 

I början av 2000-talet blev det uppenbart att byggnaden 
krävde mera omfattande åtgärder. Utrymmena och 
tekniken på insidan motsvarade inte moderna krav och 
utsidan uppvisade ett allt större slitage efter 40 år av 
intensivt bruk. 

Efter noggranna överväganden kunde renoverings- och 
ombyggnadsarbetet komma igång i december 2015. 
Innan dess gjordes en grundlig dokumentation av Ha-
naholmens byggnadshistoria och arkitektur. Den finns 
redovisad i boken Hanaholmen – ett hus för två länder 
1975-2015, skriven av Johanna Luhtala, Markus Manninen 
och Sari Schulman. 

Med tanke på hur omfattande renoveringsarbetet var 
gick allting förvånansvärt snabbt. Det var inte bara den 
gamla byggnaden som reparerades och restaurerades, 
Hanaholmen fick också en helt ny våning. När progra-
mavdelningen, administrationen och fonderna tidigare 
satt inklämda i lediga utrymmen runtom i huset, har de 

DET NYA HANAHOLMEN – KONTAKTVERKSTADEN
nu tillgång till nya kontorsutrymmen på fjärde våningen, 
med utblick över havet och den finska skärgården. 

Renoveringen gjorde Hanaholmen ljusare och luftiga-
re, utan några kompromisser gällande kulturcentrets 
arkitektoniska särart. Vi har varit måna om att vårda 
det kulturarv från 70-talet som Hanaholmen repre-
senterar rent byggnadsmässigt och att värna konsten 
som alltid intagit en central roll här. Såväl byggherren 
Senatfastigheter, Museiverket som NCC har gjort ett 
fantastiskt jobb.  
Gunvor Kronman, VD

Byggnaden där kulturcentret huserar uppläts från första 
början till Hanaholmens uppdragsgivare, Kulturfonden 
för Sverige och Finland, men det är finska staten som 
äger huset och som därför ansvarade för renovering och 
finansiering. I tillägg till de statliga medel som därmed 
satsades på renoveringen och ombyggnaden bidrog 
även fonden med pengar för ny teknik, nya möbler och 
andra inredningsdetaljer. 
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Det här var ett enormt projekt och vi är väldigt nöjda med slutresultatet. Såväl den ur-
sprungliga byggtidtabellen som den budget som vi enades om på hösten 2015 har hållit. 
Petri Turku, regiondirektör, statliga Senatfastigheter 

Den nya västmetron gör Hanaholmen mera urbant och för med sig nya publikströmmar till halvön. 

Vi är mycket tacksamma för att finska staten finansierade och 
ansvarade för den nödvändiga renoveringen och ombyggnaden 

av Hanaholmens kulturcentrum. Det nya Hanaholmen  
kommer att glädja besökare många år framöver. 

Chris Heister (vice ordf.) och Jan-Erik Enestam (ordf.),  
Kulturfondenför Sverige och Finland

Hanaholmen är en viktig knutpunkt för de svensk-finska relationerna. Sverige riktar ett 
varmt tack till Finland för de betydande ekonomiska satsningar som gjorts för att Hana-
holmen skall kunna fortsätta verka för ett positivt svenskt-finskt samarbete. 
Anders Ahnlid, Sveriges ambassadör i Helsingfors
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I samband med renoveringen fick Hanaholmen förutom 
den helt nya fjärde våningen 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 kundu-
trymmena en rejäl ansiktslyftning. 

Huvudansvaret för den arkitektoniska utformningen och 
utvidgningen låg på arkitekterna Mika Penttinen och Kirsi 
Korhonen. Designbyrån KOKO3 med Jukka Halminen i 
spetsen hade det övergripande ansvaret för inredningen. 
KOKO3 designade även nya lampor och möbler som 
finns utplacerade runtom i huset. Alla planer gjordes 
med tanke på att husets form skulle komplettera inne-
hållet, att byggnaden skulle fungera som en kontaktverk-
stad för diskussioner och möten. 

”Huvudarkitekterna Mika Penttinen och Kirsi Korhonen har 
haft betydande roller i skapandet av det nya Hanaholmen. 
Nu när kontorsutrymmena flyttats till den fjärde våningen 
har ingången med sin foajé och nya vinbar blivit mera in-
tressant och användbar. Eftersom hela centret förvandlats 
till en bättre fungerande helhet kommer flera utomståen-
de att besöka Hanaholmen”, säger Jukka Halminen.  

Jukka Halminen och KOKO3 har inrett drygt hälften av 
de totalt 66 hotellrummen, medan designduon Kivi och 
Tuuli Sotamaa har designat möblerna i resten av rummen. 
Familjen Sotamaa har överlag satt en stark prägel på 
Hanaholmen genom åren. Yrjö Sotamaa designade den 

ARKITEKTUR, DESIGN OCH INREDNING
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ursprungliga inredningen och nu har hans barn Tuuli och 
Kivi Sotamaa bidragit med egna skapelser. 

Eftersom Hanaholmen är ett kulturcentrum för såväl Sve-
rige som Finland är också Sverige närvarande på många 
plan. Sverige syns i konsten, som finns överallt i huset, 
men också i inredningsdetaljerna. Flera av hotell- och 
ett av mötesrummen präglas av den österrikisk-svenska 
formgivaren Josef Frank. Alla konferensrum har också 
namngetts efter svenska uppfinningar som skiftnyckel, 
tetra och dynamit. 

Hanaholmens uppdrag är att förmedla nyttan av 
finskt-svenskt samarbete samt att stärka finländarnas 
tillhörighet till den nordiska familjen. Det handlar 
om att skapa ökad kunskap och förståelse för de båda 
ländernas språk, kultur och samhällsliv. I de nya, 
vackra utrymmena blir helhetsupplevelsen total, 
formen kompletterar och stärker det viktiga innehållet.
Gunvor Kronman, VD
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HANAHOLMEN ÅTERINVIGS  

Hanaholmen öppnade för besökare redan den första 
maj, men den officiella återinvigningen ägde rum den 
första juni 2017. 

När Hanaholmen invigdes för första gången den första 
juni 1975 närvarade såväl Sveriges Kung Carl XVI Gustaf 
som president Urho Kekkonen. 

Vid återinvigningen den första juni 2017 var den svenska 
kungen på plats igen, nu 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 Fin-
lands 100 år av självständighet. 
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Hanaholmen - kulturcentrum för Sverige och Finland återinvigdes den 1 juni 2017 under högtidliga former. President Sauli Niinistö och fru Jenni 
Haukio, Drottning Margrethe II av Danmark, Konung Carl XVI Gustaf och Drottning Silvia av Sverige, Konung Harald V och Drottning Sonja av 
Norge samt Islands president Guðni Thorlacius Jóhannesson och hans maka Eliza Jean Reid deltog vid återinvigningsceremonin.

”Vänskapens symbol Hanaholmen”
Dagens Nyheter, 9 december 2017

11



Hanaholmens uppdrag är att främja samarbetet mellan 
Sverige och Finland inom kultur-, samhälls- och näringsliv. 

Detta sker genom att sammanföra individer och orga-
nisationer och se till att de alltid tar konkreta steg vidare. 
Det handlar om att identifiera behov och att aktivt skapa 
och förnya nätverk mellan Finland och Sverige. 

Den nyrenoverade byggnaden ger Hanaholmen de 
redskap som behövs för att kunna genomföra sin strategi 
och sitt uppdrag på bästa möjliga sätt. 

Bra lokaler, både för konferens och social samvaro.  
Karin Enström, riksdagsledamot, Sverige 

HANAHOLMENS 
STRATEGI 2017-2020:

Fred, säkerhet 
och inkludering

Kultur, kunskap 
och utbildning 

Hållbar välfärd 

HANAHOLMENS STRATEGI

Framtidsforum 2017
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Hanaholmen administrerar fyra nordiska fonder, varav 
den största är Kulturfonden för Sverige och Finland. 

De tre andra fonderna är Kulturfonden för Finland och 
Danmark, Kulturfonden för Finland och Norge samt Kul-
turfonden Island-Finland. 

DE NORDISKA FONDERNA
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Kulturfonden för Sverige och Finland är Hanaholmens 
huvudman, det vill säga har det yttersta ansvaret för Ha-
naholmens verksamhet. Fondens uppgift är att främja de 
samhälleliga och kulturella förbindelserna mellan Sverige 
och Finland och stimulera till ökat samarbete mellan 
länderna. 

För att förverkliga sin uppgift delar fonden ut aktivitetsbi-
drag och vistelsestipendier. Dessutom driver fonden egna 
projekt som nätverket Svenska nu, Tandem Leadership, 
Addeto, Globsol och HanaAcademy i samarbete med 
Hanaholmen och andra aktörer. 

KULTURFONDEN FÖR 
SVERIGE OCH FINLAND

Innan Hanaholmen kom till grundades Kulturfonden för Sverige och Finland, som har 
det främsta ansvaret för Hanaholmens verksamhet. Redan år 1958 kom Sveriges och Fin-
lands regeringar överens om att grunda en fond med uppgift att främja kulturrelationerna 
mellan Sverige och Finland. Fondens stadgar fastställdes och avtalet mellan de två länder-
na undertecknades år 1960. I dag är fonden den största bilaterala fonden i Norden.

Jan-Erik Enestam, minister, ordförande, Kulturfonden för Sverige och Finland

Fondens dagliga arbete leds av Gunvor Kronman i Finland och 
Mats Wallenius i Sverige. 

KULTURFONDEN FÖR SVERIGE OCH FINLAND – STYRELSE 2017

Från vänster: Martin Hårdstedt, Annika Hirvonen Falk, Gunvor 
Kronman, Maarit Feldt-Ranta, Jan-Erik Enestam, Jarmo Lainio, 
Chris Heister, Tytti Isohookana-Asunmaa, Mats Wallenius.

Fonden bedriver också annan verksamhet som till exem-
pel lärarfortbildningar. Dessutom är fonden en av stiftarna 
av Finlandsinstitutet i Stockholm och är representerat i 
institutets styrelse. 

Fondstyrelsen utses av Finlands och Sveriges regeringar 
med tre representanter från varje land. Ledamöterna väljs 
för tre år med roterande ordförandeskap och för varje le-
damot utses även en personlig suppleant. Under 2017 var 
Jan-Erik Enestam (Finland) ordförande och Chris Heister 
(Sverige) vice ordförande. 

Finländska utskottet: minister Jan-Erik Enestam (ordf.), 
riksdagsledamot Maarit Feldt-Ranta, pol. dr Tytti Isohoo-
kana-Asunmaa. Suppleanter: riksdagsledamot Juhana 
Vartiainen, riksdagsledamot Heli Järvinen, fil. dr Lauri 
Heikkilä.

Svenska utskottet: f.d. landshövding Chris Heister (ordf.), 
professor Jarmo Lainio, riksdagsledamot Nina Lundström. 
Suppleanter: professor Martin Hårdstedt, VD Pär Lager, 
riksdagsledamot Annika Hirvonen Falk
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KULTURFONDEN FÖR 
FINLAND OCH DANMARK
Kulturfonden för Finland och Danmark arbetar för att 
ytterligare förbättra kontakterna och kulturutbytet mellan 
Finland och Danmark. Målet är en ökad ömsesidig kän-
nedom om respektive länder.

Fonden beviljar bidrag och stipendier till enskilda perso-
ner, organisationer och föreningar för olika samhälls- och 
kulturprojekt. Fonden utövar också egen verksamhet, ofta 
i samarbete med Hanaholmen. 

I januari 2017 uppmärksammade fonden Finlands 100-års 
jubileum genom att ge finansiellt bidrag till den finska 
nationalbalettens uppsättning av Snödrottningen på 
Danmarks Kungliga teater i Köpenhamn. Kulturfonden 
för Finland och Danmark bidrog också med finansiellt 
stöd till en nyutgåva av Kalevala på danska. 

Fondens styrelse består av åtta ledamöter samt deras 
personliga suppleanter. Undervisnings- och kulturministe-
riet i Finland utser de finländska styrelserepresentanterna.

KULTURFONDEN FÖR FINLAND OCH DANMARK – STYRELSE 2017

Finland: Bergsrådet Juha Rantanen (ordf.), balettchef 
Kenneth Greve, avdelningschef  Veikko Kunnas, författa-
ren Rosa Liksom. Suppleanter: försäljningschef Markus Ikä-
heimonen, intendent Maria Didrichsen, ekonomie doktor 
Tarja Cronberg och publiceringsplanerare Arto Mäkinen. 

Danmark: Honorära generalkonsuln vid Finlands gene-
ralkonsulat i Köpenhamn Fritz Schur (ordf.), medlemmen 
i Föreningen Nordens landsstyrelse Birte Fangel, lektor 
Jakob Steensig, författaren Lise Bidstrup. Suppleanter: 
medlem av folketinget Morten Løkkegaard, medlem 
af Foreningen Nordens landsstyrelse Erik Søndergaard 
Rasmussen, författaren Steen Svanholm, professor Pirkko 
Raudaskoski. 
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KULTURFONDEN FÖR 
FINLAND OCH NORGE 

KULTURFONDEN 
ISLAND-FINLAND

Kulturfonden för Finland och Norge beviljar bidrag och 
stipendier till enskilda personer, organisationer och för-
eningar för olika samhälls- och kulturprojekt. Målet är att 
stimulera samarbetet och öka förståelsen för respektive 
länder. 

Förutom de projekt som arrangeras i samarbete med  
Hanaholmen driver fonden även egna initiativ. För att 
uppmärksamma jubileumsåret Finland 100 bidrog 
fonden år 2017 till de jubileumsfestligheter som ägde rum 
i Oslo. 

Kulturfonden Island-Finland stimulerar genom sin verk-
samhet kontakterna och kulturutbytet mellan Finland 
och Island. 

Tillsammans med Hanaholmen beviljar fonden bidrag 
och stipendier till enskilda personer, organisationer och 
föreningar. Dessutom arrangerar fonden en del finsk- 
isländska evenemang.  

Styrelsen består av fyra ledamöter (två från vartdera lan-
det) och två suppleanter. 

Styrelsen består av sex ledamöter (tre från vartdera 
landet) samt deras personliga suppleanter. Undervis-
nings- och kulturministeriet i Finland utser de finländska 
styrelseledamöterna. 

Fonden är också huvudman för det Finsk-norska kultur- 
institutet i Oslo. Fonden utser institutets styrelse och stö-
der dess verksamhet genom projektbidrag.

 KULTURFONDEN FÖR FINLAND OCH NORGE – STYRELSE 2017

KULTURFONDEN ISLAND-
FINLAND – STYRELSE 2017 

Finland: professor Jan Sundberg (ordf.), musikmagister 
Johanna Lindstedt, direktör Susanna Pettersson. Supple-
anter: företagskonsult Torfinn Slåen, direktör Jan Förster 
och fil. dr Maria Hirvi-Ijäs. 

Norge: vd Christian Bjelland (ordf.), generalsekreterare  
Espen Stedje, förvaltningsdirektör Trude Gomnæs 
Ugelstad. Suppleanter: sektionsledare Brit Holtebekk, 
försäljningsdirektör Anna-Maija Isachsen och konstnärlige 
ledaren Lise Nordal. 

Fil. mag. Ann Sandelin (ordf.), kapellmästare  
Petri Sakari, seniorrådgivare Eiríkur Þorláksson, och  
arkitekt Málfríður Kristjánsdóttir. Suppleanter: 
direktör Pia Michelsson, rådgivare Áslaug Dóra 
Eyjolfsdóttir.
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Fondernas bokföringsvärde/marknadsvärde 2017

• Kulturfonden för Sverige och Finland (Huvudman):  
32,8 milj. Euro/41 milj. Euro (Finland) 

• Kulturfonden för Finland och Danmark:  
4,1 milj. Euro/4,6 milj. Euro (Finland)

• Kulturfonden för Finland och Norge:  
4,9 milj. Euro/5,6 milj. Euro (Finland)

• Kulturfonden Island-Finland:  
960 000 Euro/1 000 000 Euro  

Egna projekt/bidragsutdelning 2017

• Sverige och Finland: ca 650 000/ca 300 000 

• Finland och Danmark: ca 85 000/ca 58 000 

• Finland och Norge: ca 43 000/ca 87 000 

• Island/Finland: ca 4 500/ca 30 000

HANAHOLMEN I SIFFROR 2017  
ANTALET ANSTÄLLDA: 

• 58 personer 

ANTALET BESÖKARE 

• Ca 60 000 (maj-december 2017)
• Varav deltagare i Hanaholmens program: 14 000
  

OMSÄTTNING:

• Hanaholmens konferenshotell: 2,8 miljoner euro  
• Hanaholmens programavdelning: 2,1 miljoner euro 

Total omsättning: 4,9 miljoner euro

PROGRAMFINANSIERING: 

• Statliga medel (Finland, Sverige): 570 000
• Nordiska medel: 130 000  
• Bidrag från Kulturfonden för Sverige och 
 Finland (Hanaholmens huvudman): 490 000
• Deltagaravgifter: 50 000
• Övriga externa bidrag: 860 000

Totalt: 2,1 miljoner euro. Dessutom används överskottet 
från konferenshotellverksamheten i sin helhet för  
programavdelningens evenemang.

BESÖKARE SOM DELTAGIT I HANAHOLMENS PROGRAM      *baserat på besökarnas egen feedback

HANAHOLMEN ADMINISTRERAR 4 NORDISKA FONDER

LAND BESÖKAREN 
KOMMER FRÅN: 

BESÖKAREN DELTAGIT SOM: ÅLDER: EVENEMANGET FRÄMJADE SAMARBETE 
OCH INFORMATIONSUTBYTE MELLAN 

AKTÖRER I SVERIGE OCH FINLAND

Finland
Sverige
Annat

Representant för företag
Representant för den 
offentliga sektorn:  
Representant inom organi-
sation i tredje sektorn:  
Privatperson

15-20
21-30
31-40
41-50
51-60
61-

Helt av samma åsikt
Av samma åsikt
Har ingen åsikt
Av annan åsikt
Helt av annan åsikt
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FINLAND OCH SVERIGE I UTRIKES- 
OCH FÖRSVARSPOLITISK DIALOG
Hanaholmen är en aktiv aktör i den finsk-svenska försvars- och 
utrikespolitiska diskussionen. 

Här samlas utrikes- och försvarsministrar, riksdagsledamöter, 
forskare och andra representanter för civilsamhället regelbundet 
till djupanalytiska diskussioner om finskt-svenskt och nordiskt 
samarbete. 

Deltagarna testar idéer och för grundliga samtal kring stora na-
tionella och internationella frågor. Diskussionerna följs ofta med 
stort intresse av media samt av beslutsfattare och politiker inte 
bara i Finland, Sverige och Norden, utan även utanför de nordiska 
kretsarna. 
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HANATING
Hanating är ett försvars- och säkerhetspolitiskt forum som 
år 2017 arrangerades på Hanaholmen med både nuva-
rande och tidigare finska och svenska försvarsministrar 
närvarande. 

Seminariet, som ordnas i samarbete med Kulturfonden 
för Sverige och Finland samt det svenska centralförbun-
det Folk och Försvar, fokuserade på hur de båda länderna 
kan förstärka sina försvar, var och en för sig och tillsam-
mans, samt på Östersjöns säkerhetspolitiska betydelse. 

Öppen dialog
Det mest påtagliga med Hanating, liksom med de flesta 
andra seminarier som Hanaholmen arrangerar, är enligt 
minister Jan-Erik Enestam den goda stämning som ska-
pats mellan aktörerna och som inspirerar till öppen och 
trivsam dialog.

”Jag är övertygad om att det format som Hanaholmen 
erbjuder får aktörerna att trivas och bjuda på sig själva 
på ett sätt som andra estrader inte inspirerar till”, säger 
Enestam. 

Under konferenserna uppstår många nya möten mellan 
ministrar, parlamentariker och forskare, diskussioner som 
därefter förs vidare i samhällsdebatten i form av journa-
listiska analyser och nya, försvars- och säkerhetspolitiska 
initiativ.

”Platsen och formen gör att svenska och finska företräda-
re kan ha ett förtroendefullt utbyte av kunskap och idéer. I 
en fantastiskt fin miljö finns förutsättningar för fördjupade 
diskussioner kring gemensamma utmaningar”, säger den 
svenska riksdagsledamoten Karin Enström.  

Sveriges tidigare försvarsminister, numera ordförande 
för försvarsberedningen, Björn von Sydow inbjöd under 
Hanating till ökat bilateralt samarbete inom den civila 
beredskapen. Det här föll i god jord bland deltagarna och 
väckte intresse hos de finska ministerierna. 

”Hanating erbjuder en allsidig och professionell diskussion 
kring komplexa frågor. Det är viktigt för både Sverige 
och Finland att rekapitulera var den politiska och militära 
ledningen står för tillfället och där fyller Hanating en viktig 
funktion”, konstaterar von Sydow. 

I Sverige lämnade försvarsberedningen redan i december 
2017 in ett konkret förslag till regeringen gällande hur det 
nya civila försvaret kunde byggas upp framöver.  

Jag känner en stolthet över det finsk-svenska samarbetet 
och det är något som ännu kan utvecklas  
Peter Hultqvist, Sveriges försvarsminister

Finland och Sverige har intensifierat sitt  
försvarssamarbete på ett påtagligt sätt  
Jussi Niinistö, Finlands försvarsminister
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HANALYS
Hanalys är ett nytt utrikespolitiskt debattforum som 
ordnades för första gången på Hanaholmen den 6 sep-
tember 2017. 

Forumet, som arrangerades i samarbete med Kultur-
fonden för Sverige och Finland samt med utrikesminis-
terierna i Finland och Sverige, förde samman politiska 
beslutsfattare med forskare, experter, affärsmän och ana-
lytiker. 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 utri-
kesministrar Timo Soini och Margot Wallström, viceord-
föranden 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. 
Kornblum betraktas som en av de främsta amerikanska 
experterna på Europa och transatlantiska relationer. 

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 sam-
hällen”, säger Eliasson. 

Enligt Eliasson behövs det mera dialog och öppna samtal 
längs hela linjen. Hanalys och andra konferenser som 
Hanaholmen arrangerar är centrala för de finsk-svenska 
utrikes- och säkerhetspolitiska diskussionerna, men ef-
fekterna stannar inte där. Hanaholmen har en central roll 
även för samtalen i den nordiska kretsen. 

”Norden är en viktig gruppering, både för oss själva och i 
ökande grad i den internationella politiken. Vårt samarbe-
te är oerhört betydande och våra samhällsmodeller röner 
allt större intresse i världen. Det som Hanaholmen gör 
lämnar viktiga spår”, 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 sä-
kerhetspolitiska omgivning och trots delvis olika utgångs-
punkter 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. 

Hufvudstadsbladets krönikör Yrsa Grüne har skrivit ett 
flertal analyser och artiklar om Hanaholmens utrikes- och 
försvarspolitiska seminarier. Hon besöker ofta Hanahol-
mens evenemang eftersom de erbjuder fördjupning och 
därmed ett tilläggsvärde i utrikes- och försvarspolitiska 
frågor.

”Hanating och Hanalys bidrar till ökad förståelse för 
Finlands och Sveriges syn på försvarspolitiken. Det är 
information som jag på ett vettigt sätt kunnat föra vidare 
till våra läsare”, berättar Yrsa Grüne.  

Hanaholmen ger journalister tillgång till betydelsefulla 
och intressanta personer att intervjua, vilket enligt Grüne 
är viktigt. 

”Konceptet med ett seminarium där man samtidigt gör 
nyckelpersoner tillgängliga för intervju fungerar bra, det 
såg vi med utrikesministrarna Jussi Niinistö och Peter 
Hultqvist senast. Samtidigt kunde man utveckla press-
arbetet ytterligare genom att arrangera mera informella 
journalistsitsar, något i stil med de pressfrukostar som 
ministerierna arrangerar”, säger Grüne. 

Hanalys och Hanating har redan blivit begrepp som 
väcker intresse och attraherar en hög nivå på både 
panelister och publik. Greppet är ambitiöst och seri-
öst, men också avslappnat och öppet som det skall vara 
när Sverige och Finland diskuterar. Därtill kommer 
den sociala biten, som är mycket viktig.  
Stefan Wallin, riksdagsledamot,  
tidigare försvarsminister

Riksdagsledamot Maarit Feldt-Ranta sade något som resonerade med mig.  
Hon menade att framtiden ännu inte var skriven utan att det är vi  

ungdomar som kommer att skriva den. 
Kalle Kinnunen
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GLOBSOL 
Globsol är ett forum för svenska och finska unga i åldern 
18–22. Syftet med Globsol, som arrangeras varje år i no-
vember, är att deltagarna skall skapa nya kontakter och 
samarbeta kring aktuella frågor i workshops samt genom 
föreläsningar och diskussioner. 

Globsol står för global solidaritet och är ett politiskt 
obundet forum som är öppet för alla och som betonar 
inkludering och diversitet. 

”I årets Globsol lärde jag mig väldigt mycket om ämnen 
som intresserade mig. Minst lika värdefullt och inspireran-
de var ändå att jag mötte så många människor som hade 
likadana tankegångar som jag och som jag kan träffa 
igen när jag besöker Stockholm nästa gång. Det om nå-
got hjälper till att stärka interaktionen och banden mellan 
Finland och Sverige”, säger Beata Nyberg från Finland.

Sverigefinska deltagaren Kalle Kinnunen betonar även 
han betydelsen av de personliga möten som Globsol 
möjliggör.   

”Riksdagsledamot Maarit Feldt-Ranta som var invignings-
talare sade något som resonerade med mig. Hon men-
ade att framtiden ännu inte var skriven utan att det är vi 
ungdomar som kommer att skriva den. Med denna insikt 
vet jag att Globsol är viktigt, människor vars öden aldrig 
hade korsat samman gjorde det den här helgen och det 
var tack vare Globsol och alla som förverkligade helgen”, 
säger Kalle. 

Under 2017 arbetade Globsol under den övergripande 
rubriken Unga som fredsbyggare. Under tre dygn jobba-
de deltagarna tillsammans med erfarna diskussionsleda-
re, talare och arrangörer och debatterade fred, säkerhet 
och inkludering. Forumet lockade drygt 40 unga både 
från Finland och Sverige, som hade olika bakgrund och 
som kom från ett flertal olika regioner.  

”Att få ta del av ett så kvalitativt program och på ett ställe 
som Hanaholmen var helt magiskt. Det var en helg där 
jag fick göra mycket av det jag länge längtat efter: prata 
mera finska, träffa nya människor, utforska Finland och 
stärka min ungdomliga idealism. Jag kommer att leva på 
energin en väldigt lång tid framöver”, säger Kalle Kinnu-
nen. 

Alla närvarande gavs en chans att välja ett av årets tre 
teman - kvinnors och flickors roll i fredsprocesser, fredsar-
bete på gräsrotsnivå och radikalisering - och jobba vidare 
kring detta ämne i en workshop. Tanken är att de med-
verkande skall få med sig konkreta verktyg för att kunna 
fortsätta med sitt engagemang även efter forumet. 

”Jag deltog i en workshop som behandlade flickors och 
kvinnors roll för byggandet av hållbar fred. Vi diskuterade 
de faktorer som förhindrar kvinnor från att delta i föränd-
ringsarbetet; brist på utbildning, våld och en instabil social 
ställning. Därefter delades vi in i mindre grupper där jag 
lärde mig om dessa ämnen på ett mera djupgående 
plan. Nu kan jag vara mera kritisk och har en bredare 
förståelse när de här frågorna diskuteras”, berättar Beata 
Nyberg. 

Globsol kan således även vara ett kliv i den personliga 
utvecklingen. 

”Globsol öppnade hela världen för mig. Det var ett sam-
manhang där jag lärde mig så mycket om ett aktuellt 
ämne men också en chans att äntligen få uttrycka mig 
på mitt modersmål. Vi har alla något viktigt vi kan bidra 
med och ingen av oss har egentligen tid för att sitta och 
oroa oss över att andra kanske irriterar sig på oss”, konsta-
terar Kalle Kinnunen. 

Riksdagsledamot Maarit Feldt-Ranta sade något som resonerade med mig.  
Hon menade att framtiden ännu inte var skriven utan att det är vi  

ungdomar som kommer att skriva den. 
Kalle Kinnunen
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SAMHÄLLE OCH DEBATT
I Hanaholmens regi ordnas ett flertal seminarier där 
aktuella samhällspolitiska och kulturella frågor  
debatteras. 

Tanken är att lyfta fram ämnen som leder till diskus-
sion och debatt på plats och till konkreta politiska och 
samhälleliga beslut senare. 
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HANAFORUM – SOCIAL- OCH  
HÄLSOVÅRDSREFORMEN (SOTE)
Hanaholmens Sote-seminarium är ett utmärkt exempel 
på den typ av evenemang som sorterar under paraplybe-
teckningen Hanaforum. 

Under 2017 ordnades två sote-specifika seminarier, ett på 
våren under rubriken ”Vad kan vi lära oss av valfriheten i 
Sverige” i samarbete med HANKEN Center for Corporate 
Governance och ett i november under rubriken ”Kon-
kurrens inom hälsovården, ett hot eller en möjlighet”, i 
samarbete med HANKEN och SITRA. 

Båda seminarierna fokuserade på jämförelser mellan Sve-
rige och Finland och vad Finland kan lära sig av Sverige. 

Förutom omfattande mediesynlighet fick de båda evene-
mangen även bra respons bland deltagarna och ämnet 
väckte mycket tankar. Publiken tyckte att seminarierna 
främjade samarbetet mellan Finland och Sverige och 
stimulerade till öppen diskussion om de båda länderna.  

Hanken-professorn Tom Berglund deltog i den senare 
tillställningen, som han tyckte utföll väl.

”Min bedömning är att vi med det här projektet klart 
bidragit till att skingra en del av de fördomar och rädslor 
som fortfarande cirkulerar gällande strävan att införa en 
fungerande konkurrens inom vår social- och hälsovård”, 
konstaterar Berglund i ett utlåtande.

yle.fi

hs.fi

hbl.fi

HANAFORUM
Hanaforum vänder sig till beslutsfattare, akademiker och andra intresserade och 
skapar diskussion om relevanta samhälleliga ämnen. 

Under 2017 handlade Hanaforum om inrikespolitiska frågor som social och häl-
sovårdsreformen, den inre säkerheten i Sverige och Finland samt reformen av 
familjeledigheten. Hanaforum tog också upp större internationella frågor som Stor-
britanniens utträde ur EU, Brexit. 

Jag tycker absolut att vi borde följa upp hur SOTE 
kommer att starta i Finland och genast kolla om vi kan 
ta lärdom av hur Sverige rättat till planerna och med 
vilket resultat. 
Deltagare i seminariet

Frågan är så omfattande att det finns hur många 
aspekter som helst att diskutera. Evenemanget erbjöd 
ändå en bra inblick i ämnet 
Deltagare i seminariet
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DET NYA NORDEN 
Temat för nätverksprogrammet Det nya norden var år 
2017 inkludering i Norden och hur de nordiska samhälle-
na skall formas i framtiden. Programmet lockade hela 22 
deltagare från alla nordiska länder, som tillsammans tog 
fram en deklaration bestående av 10 teser.  

”Det krävs inte så mycket förrän man börjar tänka på 
Norden som en arena. Ju oftare man gör det, desto större 
ting kan man uppnå”, säger Adam Tumidajewicz från 
Norge. 

Det nya norden vänder sig främst till aktiva personer i ål-
dern 25-35 år och tanken är att de skall skapa bestående 
personliga relationer över nationsgränserna. I utbildning-
en ingår grupparbeten och även ambassadbesök. 

”Det coolaste med det här projektet var när vi fick komma 
på lunch till Sveriges ambassad och träffa alla nordiska 
ambassadörer”, säger Emil Warras från Finland.   

Tanken med Det nya norden är att ungdomarna själva 
skall ta fram en ny agenda för Norden och utveckla 
modeller för hur en sådan agenda skall kunna förverkli-
gas. Nätverksprogrammet arrangeras i samarbete med 
Sveriges ambassad i Helsingfors och finansieras av alla de 
fyra bilaterala nordiska fonder som Hanaholmen adminis-
trerar. 

”Jag har mött personer från Finland, Island, Sverige och 
Danmark. Det är väldigt spännande att se vilket samar-
bete som redan existerar över gränserna, men jag tror 
också att det kan bli mycket bättre”, konstaterar norska 
Solveig-Marie Håland. 

TANDEM LEADERSHIP 
Tandem Leadership är ett ledarskapsprogram som strävar 
till att skapa nya nätverk mellan ambitiösa unga ledare 
och framtida ledare i åldern 25-35 år i Sverige och Finland. 

Programmet, som drivs i samarbete med Kulturfonden 
för Sverige och Finland och projektkontoret Tandem i 
Stockholm, handplockar tjugo personer från Sverige och 
Finland som under tre tvådagarsträffar samlas för att dis-
kutera och arbeta tillsammans kring aktuella svensk-fin-
ska frågor. Deltagarna har en bakgrund inom näringslivet, 
politiken, media och den akademiska världen. 

”Man träffar många personer med olika bakgrund och får 
en ökad och bredare förståelse för saker och ting”, berät-
tar ledarskapskonsulten Johanna Hannus. 

Kommunikationsdirektör Eero Rämö håller med. 

”Hela programmet handlar om att samarbeta med 
människor från Finland och Sverige. Man jobbar i grupper 
och försöker lösa saker på ett nordiskt sätt”, förklarar 
Rämö. 

Första Tandem leadership-träffen ordnades i mars 2013 
och därefter har programmet etablerats som en viktig 
aktör och samlingspunkt för unga ledare. 

”Det är väldigt viktigt att Finland och Sverige med sin 
långa gemensamma historia samarbetar och försöker hit-
ta en lösning på hur Norden kan vara en del av den övriga 
världen”, säger marknadsföringsdirektören Krista Korelin. 

Sverige och Finland är två länder med väldigt mycket ge-
mensamt, men det finns också kulturella skillnader, som 
kommer fram i olika större och mindre sammanhang. 

”Även om man som finländare känner väl till Sverige och 
vad som pågår där uppstår det ändå nya perspektiv när 
man träffar en person från Sverige ansikte mot ansikte”, 
säger forskaren Christian Norocel. 

För att stärka och uppmuntra det samarbetskapital som 
byggts upp inkluderas deltagarna i Tandem Leadership ś 
alumniverksamhet efter programårets slut. Genom alum-
ni-verksamheten skapas ytterligare nätverk som resulterar 
i nya sektoröverskridande samarbeten.  

I mötet med människor från olika bakgrund, med olika 
arbetserfarenheter och kunskap uppstår en dynamik som 
är givande och betydelsefull för deltagarna, något de för 
med sig även efter träffen. 

”När man kombinerar folk från olika sektorer som ser 
på saker från olika synvinklar kan man skapa något nytt 
tillsammans”, konstaterar experten på internationella rela-
tioner Noora Löfström.
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KOLLEKTIVT BOENDE 
Under 2017 ordnade Hanaholmen i samarbete med 
Kulturfonden för Finland och Danmark, miljöministeriet 
och Danmarks ambassad ett seminarium om kollektivt 
boende. 

Seminariet tog avstamp i Danmarks erfarenheter av bo-
endeformen, som inte är lika utvecklad i Finland. På plats 
för att debattera ämnet var bland andra forskaren och 
politikern Tarja Cronberg, som har egna erfarenheter av 
kollektivt boende, Anna Falkenstjerne Beck från statens 
byggeforskningsinstitut i Danmark samt överdirektör 
Helena Säteri från miljöministeriet i Finland.   

Debatten förorsakade diskussion i de sociala medierna 
och såväl Helsingin Sanomat som branschtidningen 
Rakennuslehti publicerade två uttömmande artiklar om 
ämnet. 

Yhdessä -moderni yhteisöasuminen -tilaisuudessa Line 
Barfod Tanskasta tuo esiin, että yhteisöasuminen on 
yksi toimiva tapa tuoda kestävän kehityksen tavoitteet 
käytäntöön #SDG2030 Tälle peukutan. #ikäaske 
#kestäväkehitys #valli_ry

Virpi Dufva

“Yhteisöllisyys on yksinäisyyden taklaamista” @kimmo-
ronka @Hanaholmen @yministerio #yhteisöasuminen

Jenna Hirvonen 

Svar till @HelenaSateri @Hanaholmen @yministerio 
Suomessa on tilaa ja tilausta uusille asumisen malleille 
#yhteisöasuminen kiinnostaa @yministerio

Helena Säteri 

”I Danmark stöder staten pro-
cessen med att förvandla tom-
ma byggnader till kollektiv. 
Gemensamt boende kan också 
erbjuda arbete till människor, som 
inte annars  skulle klara sig på 
arbetsmarknaden.”  
Helsingin Sanomat 3.11.2017

hs.fi
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NÄRINGSLIV
Hanaholmens näringslivsseminarier har redan blivit ett begrepp bland politiska och ekonomiska företrädare i både 
Finland och Sverige. 

Seminarierna, som ordnas regelbundet i större eller mindre format varje år, brukar fylla det stora auditoriet till bräd-
den. Orsaken är de dagsaktuella ämnen som näringslivsseminarierna representerar samt de kunniga och ansedda 
talarna. 

Den största framgången både innehållsmässigt och publikmässigt var år 2017 näringslivsevenemanget Framtidsfo-
rum. Även föreläsarmässigt var Framtidsforum ett av fjolårets främsta näringslivsseminarier i Finland.  

hbl.fi

Elintarviketieteiden 
seuras (ETS) tweet 
om Hanaholmens 
Framtidsforum var 
föreningens mest 
populära tweet år 
2017 med 170 700 
visningar.  

Chefredaktör Peter Wolodarski, DN, partner Anna Granskog,  
McKinsey, VD Kasper von Koskull, Nordea och seniorrådgivare,  
medgrundare Sara Öhrvall, Mindmill Network.

FRAMTIDSFORUM
Framtidsforum är ett evenemang där såväl unga som äld-
re framstående personer från Sverige och Finland samlas 
för att finna nya metoder att stimulera våra länders eko-
nomi och utveckling.

Framtidsforum fokuserar på aktuella ämnen som digita-
lisering, innovation och produktivitet och försöker hitta 
lösningar på kvistiga frågor. År 2017 hade seminariet ett 
persongalleri som representerade den finsk-svenska 
toppen av forskning, politik och näringsliv och även Est-
lands president Kersti Kaljulaid deltog. Bland de övriga 
talarna märktes nobelpristagaren och professorn Bengt 
Holmström, Volvos, Kones, Nordeas och Stora Ensos verk-
ställande direktörer samt flera ministrar. Evenemanget 
fick mycket positiv respons efteråt: 

Viktiga teman, som det finns orsak att återkomma 
till. Evenemanget visade att det behövs dialog på hög 
nivå för att fördjupa samarbetet mellan Sverige och 
Finland. Och ta lärdom av Estland. 
Deltagare i seminariet

Forskningssamarbete på de tre områden som Marcus 
Wallenberg nämnde, (1) Life science, (2) trämaterial-
forskning och (3) digitalisering, artificiell intelligens 
kan kanske uppmärksammas i den svensk-finländska 
relationen i lämpliga former. 
Deltagare i seminariet

Tack för ett väldigt inspirerande och enligt min me-
ning viktigt evenemang. Det var en nyttig tillställning 
som väckte diskussion och satte fokus på viktiga frågor. 
Deltagare i seminariet
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SPRIDNING I SOCIALA MEDIER 

En majoritet av deltagarna i Framtidsforum kom från 
Finland, men en betydande del, 25 %, uppgav sig också 
komma från Sverige. Högkvalitativa fotografier, en kortfilm 
och ett skriftligt sammandrag som sändes till deltagarna 
efteråt och delades via sociala medier, hjälpte till att spri-
da budskapet om seminariets innehåll. 

Framtidsforum trendade också på Twitter både i Sverige 
och i Finland under och genast efter seminariet: 

@pvesterbacka Did you know that #fforum was Tren-
ding Topic for 12 hours? → https://t.co/yZ6Q8cItwz @
Hanaholmen #trndnl”

Trendinalia Sweden 

Quite extraorginary! CEOs of @KONECorporation 
@storaenso @volvocarsglobal and Royal Swedish Aca-
demy on stage at the same time. #Fforum https://t.co/
OHQuxVUMmI

Maija Tommila 

Bra ministermöte mellan @shekarabi &amp; @
AnneBerner på @Hanaholmen idag. Fokus på möjliga 
finsk-svenska samarbeten om #digitalisering.  #fforum 
https://t.co/cpK4mspW4H

Anders Ahnlid 

Viron presidentti @KerstiKaljulaid piti poikkeuk-
sellisen mielenkiintoisen ja konkreettisen puheen 
#fforum’ issa - digiyhteiskunnan puolesta. https://t.co/
vd3hHB62lY”

Kaius Niemi 

Pär Nuder: världens två mest ihopintegrerade länder, 
Finland och Sverige. #fforum 

Nina Arkilahti

 

BREXIT 
 
Hanaholmens Brexit-seminarium är ett exem-
pel på ett näringslivs-evenemang som sträcker 
sig aningen utöver det svensk-finska samar-
betet och perspektivet. Samtidigt berörs även 
två små länder som Sverige och Finland av de 
omfattande förändringar som Brexit medför 
för EU och näringslivets verksamhet. 

Brexit-seminariet, som gick under rubriken 
The Politics and Economics of Brexit, togs väl 
emot av publiken. De högklassiga talarna, som 
Aalto universitetets professor emeritus Sixten 
Korkman, EK:s ledande expert Janika Ylirkajula 
och Nordiska Investeringsbankens VD Henrik 
Normann, gav deltagarna mersmak: 

Brexit är en process som är svår att överblicka. Processen kommer 
att ta tid men det är givande att följa med. En utvärdering och 
uppföljning är mycket angelägen. Jag föreslår informationstillfälle 
både höst och vår.  
Deltagare i seminariet 

Det här var en början. Det vore säkert viktigt med follow up-dis-
kussioner. Det globala politiska fältet förändras snabbt och Stor-
britanniens roll likaså. EU är inte den enda jämförelsepunkten. 
Hur förändrar de växande ekonomierna världsordningen? Ur ett 
asiatiskt perspektiv är det inte speciellt dramatiskt att ett EU-land 
lämnar unionen.  
Deltagare i seminariet 

Samma ämne Politics and Economics of Brexit om två år så ser 
vi var vi står. I inledningen kan man skriva ´two years after...̀  
Deltagare i seminariet
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KUNSKAP OCH UTBILDNING
Hanaholmen och Kulturfonden för Sverige och Finland 
erbjuder ett stort antal kurser och seminarier för skollä-
rare, universitetslektorer, forskare, journalister och andra 
intresserade.

Kurserna handlar om allt från allmän fortbildning eller 
fördjupning till olika språk- och kulturutbildningar. 

Tillsammans med de övriga nordiska kulturcentra 
Voksenåsen, Schaeffergården och Lysebu bildas nätverket 
Nordiska Pärlor, som i praktiken innebär ett gemensamt 
kursutbud som erbjuds lärarstudenter i hela Norden. I det 
här programmet medverkar även Biskops Arnö, Nordens 
Folkhögskola i Sverige.

Målsättningen med pärlekurserna är att öka intresset 
för språk och kultur genom en kort vistelse i ett annat 
nordiskt land och genom att delta i en kurs på ett 
av grannspråken. Tanken med kurserna är att visa de 
blivande lärarna hur nära de skandinaviska språken står 
varandra. Dessutom erbjuds lärarna kunskapsunderlag för 
Norden-undervisning och hjälp med att etablera nordiska 
nätverk.

”Hanaholmen har genom åren visat sig vara en verkligt 
betydande och uppskattad fortbildningsplats för lärare. 
Utbildningen har fått lärare att engagera sig i minoritets-
arbete även här i Sverige”, berättar Sirpa Humalisto, som 
är ordförande för Sveriges finska lärarförbund SFiL.    

Humalisto betonar betydelsen av kulturutbyte och utbild-
ning över landsgränserna.

”Hanaholmen fungerar som en utmärkt brobyggare till 
sverigefinska lärare och elever. Vi behöver ett sakkunnigt 
och sakligt grepp i vår utbildning och vi är tacksamma 
för de insatser som görs på det här området”, konstaterar 
Humalisto.  

I Norge har University College of Southeast Norway haft 
nytta av den programverksamhet som Hanaholmen 
erbjuder. 

”På exkursionerna deltar vi i ett innehållsrikt fackligt pro-
gram som omfattar föreläsningar om det finska språket, 

kulturen och historien. Vi besöker också kultur- och ut-
bildningsinstitutioner och träffar finska studenter. Utbytet 
av kunskap är stort”, berättar programkoordinator Ellen 
Schrumpf.  

Enligt Schrumpf har varje besök inneburit ny kunskap och 
nya kontakter över landsgränserna.

”Utan de här kontakterna hade kunskapen om finsk his-
toria och kultur varit begränsade. Finland hade helt enkelt 
varit ett främmande land”, berättar Ellen Schrumpf.  

Hennes kollega, förste amanuens Jens Johan Hyvik, håller 
med. 

”Ett ställe som Hanaholmen har enorm betydelse för att 
främja kulturutbytet mellan Norge och Finland. Det är en 
riktig eye-opener för många studenter att delta i studie-
resor till kulturcentret. Den här typen av institutioner har 
större betydelse nu än någonsin”, säger Hyvik.  

Inom ramen för Svenska nu, som administreras av Hana-
holmen, erbjuds även omfattande lärarfortbildningsverk-
samhet med ca. 1500–2000 lärarkontakter årligen i form 
av kurser och seminarier. 

För maximal synlighet bland svensklärarna är fortbild-
ningarna koordinerade med Svenska nu:s övriga program 
och med utvecklingen av läromaterial. Den kompetens-
höjande fortbildningen ska stöda målsättningen i läropla-
nen och lyfta fram aktuell pedagogisk forskning. 

Svenska nu har en kontinuerlig dialog med lärarutbildare 
och institutioner för nordiska språk vid universiteten i 
Finland.  Nätverket samarbetar nära med både ämnes-
lärarföreningar, regionala språklärarföreningar och de 
regionala förvaltningsverken. 

Det finns ett stort behov av ett läromaterial som utnyttjar 
de tekniska möjligheter som mobila verktyg erbjuder 
språkundervisningen. Svenska nu satsar målmedvetet på 
att utveckla nya intressanta läromedel som komplement 
till det program nätverket redan erbjuder. 

Läromaterialet ska även gagna sådana elevgrupper som 
inte har möjlighet att få besök till sina skolor. Tanken är att 
lärarna skall kunna utnyttja materialet självständigt i sin 
undervisning. 
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HANAHOLMENS KURSER 2017 
Pärlekurser:  
Språk och kultur i Finland

 

 Finlandsorientering; Språk och kultur i Finland för studerande från Norge

 Finlandsorientering; Språk och kultur i Finland för studerande från Danmark

 Sommarfinska: undervisning i finska och finsk kultur för nordbor

Kurser och lärarfortbildningar 
på Hanaholmen

 

4-6.5. Fortbildninsgdagar för sverigefinska lärare

23-25.11. Finland 100 - Finlandsorientering för lärare i Sverige

18-19.5. Vårträff 2017 – fortbildning för svensklärare i yrkeshösgskolor

31.7.-2.8. Svensklärarna i Finland rf:s sommarkurs på Hanaholmen

23-25.11. “Att knäcka koden” - introduktion i grannspråksdidaktik

11.11. Svensklärarna i Finland rf:s höstfortbildning 

11.12. Uppdatera dina sverigekunskaper - fortbildning för lärare och övrig personal inom 
undervisningssektorn

22.9. Nordisk utbildningsdag för tjänstemän (Kavaku)

HANAACADEMY
Hanaholmens och Kulturfonden för Sverige och Finlands 
HanaAcademy jobbar för att främja utbildnings- och 
forskningspolitiskt samarbete mellan Sverige och Finland. 
HanaAcademy initierade ett flertal större projekt år 2017 
samtidigt som tidigare inledda projekt fortsatte att ut-
vecklas och producera resultat. 

I strategin för 2017-20 har Hanaholmen definierat följande 
tre fokusområden: fred, säkerhet och inkludering; kultur, 
kunskap och utbildning samt hållbar välfärd. HanaAca-
demy har varit verksam inom samtliga tre fokusområden 
2017.

Inom fokusområdena fred, säkerhet och inkludering har 
HanaAcademy hjälpt nordiska forskargrupper med deras 
ansökan till finländska försvarets vetenskapliga delegation 
Matine och Nordforsk. HanaAcademy har också samlat 
finländska och svenska forskare för att analysera terrordå-
den i Stockholm och Åbo.  

”Hanaholmen är en bra länk mellan det finska och svens-
ka samhället. Inte bara när det gäller forskning utan också 
i det offentliga samtalet generellt. Från ett svenskt per-
spektiv är detta mycket viktigt eftersom det finska oftast 
annars glöms bort”, berättar lektorn i utbildningshistoria 
vid Stockholms Universitet, filosofie doktor Johanna Ring-
arp. 

Ringarp har samarbetat med Hanaholmen i ett flertal 
repriser under loppet av flera år. 

”Jag har fått goda kontakter, nya infallsvinklar på min 
forskning och information om ländernas likheter och olik-
heter både när det gäller samhället i stort och när det gäl-
ler forskningen. HanaAcademy lyfter upp frågor som kan 
få en annan tyngd genom att de visar på olika perspektiv 
både när det gäller det finska samhället och förhållandet 
till Sverige och andra länder”, berättar Johanna Ringarp. 
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DEMOKRATINS DRIVKRAFTER

Forskningsprojektet Demokratins drivkrafter, som 
initierats av Kulturfonden för Sverige och Finland och 
Hanaholmen, är det mest omfattande av de nya forsk-
ningsinitiativen 2017. 

Demokratins drivkrafter granskar demokratiutvecklingen i 
Sverige och Finland mellan 1890 och 2020. Projektet, som 
är ett samarbete mellan forskare från Södertörns hög-
skola, Stockholms universitet, Helsingfors universitet och 
Jyväskylä universitet, nådde sin kulmen 2017 då mycket av 
resultaten ur projektet rapporterades och populariserades 
i olika forum i Sverige och i Finland. 

Bland de arenor där resultaten ur projektet har framlagts 
kan nämnas bokmässorna i Göteborg och Helsingfors 
hösten 2017 samt politikerveckorna i Almedalen och 
Suomi-Areena i juli 2017. Flera evenemang kring projektet 
ordnades också på Hanaholmen under året.

Demokratins drivkrafter har även uppmärksammat 
Finlands 100-årsjubileum i samarbete med Sveriges och 
Finlands riksdag och projektet har populariserats genom 
tv-serien 12 ting som skapade Finland, ett program som 
nådde en bred finländsk publik. 

HanaAcademy har också i samarbete med Danske Folke-
universitetet och Svenska Folkuniversitetet engagerat sig i 
den samnordiska kunskaps- och kulturfestivalen Nordiska 
Nätter, som lockade cirka 350 besökare till Hanaholmen 
under ett veckoslut i juni. 

”Här på Helsingfors universitet tror vi starkt på nordiskt 
samarbete inom vetenskap och utbildning. Många topp-
forskare har betonat de nordiska kontakternas betydelse 
när de byggt upp sina egna forskarkarriärer”, berättar 
kontaktchef Pia Dolivo vid Helsingfors universitet.

Hanaholmen spelar enligt Dolivo en viktig roll när det 
gäller att synliggöra det nordiska forskarsamarbetet och 
att skapa nya gränsöverskridande kontakter. 

”De vetenskaps- och utbildningspolitiska frågorna är ofta 
likadana i de nordiska länderna, men förändringspro-
cesserna är olika, så vi har mycket att lära av varandra. 
Hanaholmen för samman beslutsfattare och forskare och 
skapar positiv synlighet genom sina seminarier”, säger 
Dolivo. 
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NORDIC CITY CHALLENGE
Inom området hållbar välfärd var Nordic City Challenge 
HanaAcademys största satsning år 2017. Nordic City 
Challenge är en årligen återkommande och intensiv tre 
dagars kurs med fokus på urban stadsplanering. 

Tanken är att deltagarna skall arbeta med riktiga projekt, 
som skall kunna bidra till utvecklingen av hållbara städer. 
Nordic City Challenge engagerar ett tjugotal studenter 
från samtliga nordiska länder och drygt 10 sakkunniga 
från universitetsvärlden, myndigheter, näringsliv och civil-
samhället. 

Temat för Nordic City Challenge 2017 var urban konst och 
design. Under projektet delades studenterna in i grupper 
med deltagare från flera olika länder, som fick till uppgift 
att utveckla hållbara förslag för stadsdelen Böle i Helsing-
fors. Där pågår för tillfället omfattande byggprojekt där 
även konsten intar en betydande roll. 

HELSINGFORS VISAR INTRESSE 
Den första november 2017 presenterade 24 nordiska 
studenter från fem olika länder sina olika planer för Hel-
singforsstadsdelen Böle. 

Det vinnande förslaget presenterades av gruppen Eco Art 
2, som bestod av studenter från Finland, Sverige och Dan-
mark. Från och med den 20 november och två veckor 
framåt fanns alla tävlingsbidrag tillgängliga på Helsingfors 
stads info- och utställningsplattform Laituri samt på pro-
jektets hemsidor. 

Helsingfors stad och andra intressenter har tagit del av 
tävlingen som mentorer och jurymedlemmar och dessa 
kan fritt använda studenternas resultat i stadsplanering 
eller annan verksamhet. Helsingfors har också visat 
intresse för att integrera studenternas resultat i sin stads-
delsutveckling.

”Nordic City Challenge-tävlingens deltagare representera-
de många olika studiediscipliner och det återspeglades 
i det intressanta och mångsidiga slutresultatet. En del av 
de idéer som presenterades kunde gott och väl utvecklas 
vidare, ifall vi hittar lämpliga projekt eller samarbets-
partners”, berättar arkitekten och jurymedlemmen Elina 
Suonranta, som arbetar för Helsingfors stad. 

Enligt Suonranta hade studenterna på ett väldigt brett 
plan utvecklat tankar om hur östra-, västra- och centrala 
Böle kunde utvecklas på ett för invånarna gynnsamt 
sätt. Det handlar bland annat om hur man kunde skapa 
rutter för att förbinda de olika delarna av Böle, att stärka 
naturens närvaro i området samt att aktivera invånarna i 
närmiljön och främja deras sociala samvaro. 

“Jag deltar gärna i liknande projekt som Nordic City Chal-
lenge även i framtiden. Den fina diskussion som inleddes 
med de andra domarna kunde gärna utvecklas”, säger 
Suoranta. 

Nordic City Challenge arrangeras i samarbete med stads-
akademin, Helsingfors universitet, Aalto-universitetet samt 
Nordic Sustainable Campus Network, NSCN. Projektet 
finansieras av Nordplus Horizontal. 
 

Det vinnande laget, Nordic City Challenge 2017: Eeva-Mai-
ja Ekman, landskapsarkitektur, Aalto-universitetet,  
Thomas Rahbek, Global hälsa, Köpenhamns universitet, 
Aapo Markkula, Arts Management, Konstuniversitetets 
Sibelius-Akademi, Madeleine Larsson, Samhällsvetenskap, 
Göteborgs universitet, Maria Viitanen, Spatial Planning & 
Transportation Engineering, Aalto-universitetet. 

Modell av det vinnande bidraget
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NYA NÄTVERK SOM HANAHOLMEN 
MEDVERKAT I ELLER SKAPAT 2017 
– ETT URVAL: 

• Säkerhetspolitiskt forskningssamarbete med universiteten i Åbo,  
 Tammerfors och Lund, finländska och svenska försvaret samt 
 fredsinstitutet på Åland.  

• Skol och bildningshistoriskt samarbete med universiteten 
 i Helsingfors, Stockholm och Uppsala. 

• Demokratifostran i skolan i samarbete med universiteten i Uleåborg,  
 Helsingfors, Göteborg och Umeå. 

• Östersjöforskning i samarbete med universiteten i Helsingfors, 
 Stockholm samt med Viking Line (Baltic bridge). 

• Ett expertmöte kring valideringsfrågor inom hälso- och sjukvårdsbranschen. 
 Syftet är att utbyta erfarenheter och praxis mellan våra länder, men också att 
 diskutera en möjlig ändring av lagstiftningen kring valideringsprocesser. 
 Deltagare är sakkunniga från Sverige och Finland.

• Nätverket Svenska nu har fört samtal med arbetsmarknadernas 
 centralorganisationer om språkkunskapernas betydelse i Finland.  
 Samtal har förts med FFC, STTK, AKAVA, EK samt med de statliga och  
 kyrkliga arbetsgivarna.

• Svenska nu engagerade svensklärarstuderande att bekanta sig med 
 och utvärdera nätverkets program i samband med Svenska 
 nu-dagarna på Hanaholmen. 

• Det Nya Norden. Vänder sig till aktiva personer i åldern 25-35 år med 
 målsättningen att de skall skapa personliga relationer över nationsgränserna.

• Mera konst! samlar kommuner från Sverige och Finland för att jämföra 
 olika sätt att införskaffa och upphandla konst till de offentliga rummen. 
 Under 2017 arrangerade Mera konst ett flertal öppna seminarier i olika 
 kommuner runtom i Finland. 

• Open Call. Skapar nätverk och kontakter mellan konstnärer i Sverige och Finland.  

• Institutet för framtidsforskning i Sverige. Word value survey och jämställdhetsfrågor.  
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SVENSKA NU
Hanaholmens Svenska nu-nätverk formulerar sin verk-
samhet utgående från tre uppdrag; ett pedagogiskt, ett 
bilateralt och ett samhälleligt. 

Det pedagogiska målet är att öka finska ungdomars 
intresse och motivation att lära sig svenska och att sänka 
tröskeln för att prata svenska. 

Det bilaterala uppdraget går ut på att stärka banden 
mellan Finland och Sverige och erbjuda ett komplement 
till den anglosaxiska kulturen. 

Samhällsuppdraget går i sin tur ut på att påverka den 
allmänna attityden till svenskan i en positiv riktning. 

Svenska nu koordineras av Hanaholmen och finansieras 
av Kulturfonden för Sverige och Finland, svenska staten, 
finska staten, Svenska kulturfonden, Svenska Folkskolans 
Vänner, Stiftelsen Tre Smeder, Konstsamfundet, Svenska 
kulturfonden i Björneborg, Svenska litteratursällskapet i 
Finland, Understödsstiftelsen för Arbetets Vänner Huvud-
föreningen och Nordplus Nordiska Språk. 

SVENSKA NU NÅR UT

Svenska nu når genom sitt arbete ut till ett stort antal 
lärare, politiker och elever i Finland. Numerärt handlar det 
om över 80 000 personer, varav 64 000 elever och lärare, 
som tog del av Svenska nu:s programverksamhet år 2017. 
Jämfört med år 2016 fördubblades antalet lärarkontakter 
– över 3300 lärare deltog i fortbildningar och Svenska nu:s 
program år 2017. 

År 2017 öppnades även Svenska nu:s nya läromaterialssida 
Plugga nu. Jämfört med 2016 ökade såväl antalet besö-
kare, användare som sidvisningar rejält på läromaterials-
sidan. 

Svenska nu utarbetade också en ljusare och visuellt mera 
tilltalande webbsida. Tack vare moderniseringen är det 
enklare att navigera på sidan och få en överblick över 
verksamheten. Sidan är numera också responsiv och 
tillgänglig på flera tekniska plattformar.

Svenska nu:s främsta aktivitet sker på Facebook där 
nätverket gjorde över 660 inlägg under året. Nätverkets 
Facebookföljare ökade med omkring 20–30 personer per 
månad och denna utveckling har fortsatt. Antalet inlägg 
begränsades ändå till 2–3 per dag för att de enskilda 
inläggen skulle få större synlighet. 

ÖVERSIKT ÖVER LÄROMATERIALSIDAN PLUGGA NU
Resultat 2017 Resultat 2016

Antal sessioner, d.v.s. sammanlagt antal besök där webbplatsen användes aktivt 9 400 7 212

Antal användare som gjorde minst ett besök på webblatsen under hela året räknat 6 213 4 951

Sammanlagt antal sidvisningar under året - en sida kan räknas fler gånger 29 729 17 600
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SKOLBESÖK 

Den svenska frilansjournalisten Martin Appel har inom 
ramen för Svenska nu länge rest runt i finska skolor och 
pratat svenska med eleverna.

”Jag var litet nervös innan och väntade mig mycket 
negativa vibbar, eftersom jag hade läst en del om tvångs-
svenskan i skolorna. Jag har ändå aldrig känt något så-
dant. Tvärtom har jag fått ett otroligt positivt bemötande 
av både lärare och elever”, säger Martin Appel.

Martin Appel, Svenska Nu på turné

Under timmarna berättar han om svenska medier, visar 
roliga YouTube-klipp och tipsar om bra TV-serier.

”Jag tror ibland att det är vuxenvärldens värderingar som 
skapar en negativ stämning mot svenskan, inte elevernas, 
något som också statistiken visar. För eleverna är den obli-
gatoriska svenskans vara eller icke-vara ingen prioritetsfrå-
ga. Svenskan är som vilket annat ämne som helst, en del 
tycker det är roligt medan andra tycker det är urtråkigt”, 
säger Appel. 
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SVENSKA NU:S PÅVERKNINGSARBETE 
Svenska nu bedriver ett påverkningsarbete gentemot 
nationella och kommunala beslutsfattare samt sam-
arbetspartners i frågor som berör språkkunskapernas 
betydelse i samhället samt kontakterna mellan Finland 
och Sverige. Nätverket gör satsningar med rektorer och 
bildningsansvariga i kommuner för att lägga uppmärk-
samhet på svenskundervisningens status och möjligheter 
i finska skolor. 

Svenska nu för också en dialog med arbetsmarknadernas 
parter och engagerar dem kring temat språkkunska-
pernas betydelse på den nordiska arbetsmarknaden. 
Målsättningen med dialogen är att arbetsmarknadens 
centralorganisationer kommer överens om ett gemen-
samt ställningstagande om svenskans betydelse inför 
riksdagsvalet 2019. 

Målgruppen för Svenska nu:s arbete är finskspråkiga 
ungdomar i främst högstadier och gymnasier, men 
arbetet har även effekt på lågstadie- och universitetsnivå. 
Nätverket för en kontinuerlig dialog med redan aktiva 
svensklärare samt med universitet som utbildar nya 
svensklärare. Verksamheten har därför också undersökts i 
pro gradu-arbeten och andra akademiska uppsatser. 

Hanaholmen behövs som en ständig brobyggare, för att ständigt hitta nya sätt 
att förklara, belysa och upprätthålla den vänskapliga bas som präglar förhål-
landet mellan Finland och Sverige, säger Mark Levengood. 

JUBILEUMSÅR 
Svenska nu:s verksamhet under 2017 präglades av två jubileer: Finlands 100-års 
jubileum samt Svenska nu-nätverkets egna 10-års jubileum. För att uppmärksamma 
Finland 100 genomförde Svenska nu Mitt Finland är ditt, ett projekt 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, utgåen-
de från sina egna erfarenheter som finlandssvensk bosatt i Sverige. 

Svenska nu:s projektchef Mikael 
Hiltunen reser aktivt runt i hela 
Finland och berättar om nätverkets 
arbete. Hiltunen besökte även riks-
dagens kulturutskott i november 
för att ge sitt utlåtande gällande 
regeringens planer på språkförsök. 

Svenska nu-delegationen består av opinionsbildare och besluts-
fattare. Delegationsordförande är tidigare statsministern Paavo 
Lipponen.  
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SVENSKA NU 
• Erbjuder autentiska möten med svenska språket 
 och svenska kulturen i finska skolor i Finland
• 60 000 direkta elevkontakter per år
• Bistår högstadier med material och program för 
 svenskundervisningen
• Stöder digitaliseringsprocessen i skolorna genom 
 anpassade program
• Lärarfortbildning 
• För samman skolor, organisationer och 
 kulturaktörer kring svenska språket 
• Lyfter fram språkkunskapernas betydelse i arbetslivet 
• Gör svenska språket synligt för allmänheten 
• Påverkningsarbete gentemot nationella och 
 kommunala beslutsfattare 
• Nordiskt samarbete 

EXTERN UTVÄRDERING AV 
SVENSKA NU VISAR *

• Att nätverket har en omfattande verksamhet
• Att svensklärarna har stor nytta av 
 Svenska nu när de utvecklar sin undervisning   
• Att Svenska nu har en positiv inverkan på elevernas 
 motivation att läsa svenska
• Att nätverket dokumenterar sin verksamhet väl
• Att samhällsuppdraget blivit viktigare 
• Att nätverket följer sin tid 

VAD KUNDE NÄTVERKET GÖRA 
ANNORLUNDA GÄLLANDE ELEVER?   

• Mera verksamhet där eleverna har en aktiv roll
• Program utanför skolan 
• Program för yrkes-, yrkeshögskole- och 
 universitetsstuderanden

VAD KUNDE NÄTVERKET GÖRA 
ANNORLUNDA GÄLLANDE SVENSKLÄRARE? 

• Erbjuda färdiga paket och uppmuntra lärarna 
 till helhetstänkande
• Långvarig fortbildning som leder till utveckling 
 av undervisningen
• Webbinarier om aktuella teman
• Mera utvecklings- och forskningssyn 

*utvärderingen utfördes av forskaröverlärare, docent 
 Taina Juurakko-Paavola.

1 = mycket 
negativt 

2 = negativt 3 = inte alls 4 = positivt 5 = mycket 
positivt

Medelvärde

Allmänt 0 % 1 % 7 % 63 % 29 % 4,19

Elevernas inlärningsresultat 0 % 1 % 57 % 38 % 3 % 3,44

Elevernas motivation 0 % 1 % 20 % 65 % 14 % 3,91

Utvecklande av din egen undervisning 0 % 0 % 12 % 69 % 19 % 4,07

INVERKAN AV SVENSKA NU:S VERKSAMHET PÅ SVENSKLÄRARNAS VERKSAMHETS- OCH ARBETSMILJÖ

SAGT OM SVENSKA NU
Första gången eleverna har träffat någon  

  som har svenska som modersmål

Positiivista potkua ruotsin oppimiseen

En vitamininjektion till både elever och lärare

Utan Svenska nu skulle svensklärarna  
  inte ha överlevt

SVENSKA NU – ORGANISATION  
• Tidigare statsminister Paavo Lipponen,  
 delegationsordförande 
• VD Gunvor Kronman, styrgruppsordförande 
• Mikael Hiltunen, projektchef 

SVENSKA NU – STYRGRUPP
• Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland 
• Utbildningsstyrelsen 
• Undervisnings- och kulturministeriet 
• Uleåborgs universitet 
• Svensklärarna i Finland r.f.
• Sveriges ambassad i Helsingfors
• Svenska institutet
• Svenska kulturfonden 
• Svenska Folkskolans Vänner
• Svenska kulturfonden i Björneborg
• Kulturfonden för Sverige och Finland 
• Språklärarförbundet i Finland SUKOL r.f.  

De universitet som utbildar svensklärare i Finland bildar 
ett nätverk som stöder Svenska nu med expertrådgivning. 
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KONST OCH KULTUR
Kulturen är själva navet i Hanaholmens verksamhet. Allt 
som Hanaholmen gör handlar i grunden om kultur: finsk 
kultur, svensk kultur, nordisk kultur, världskultur. 

Hanaholmen försöker överbrygga de kulturella skillnader 
som finns mellan Finland och Sverige genom att arrang-
era gemensamma sammankomster, diskussioner och 
debatter. I dialogen och de personliga mötena skapas 
samförstånd, förståelse och tolerans, som öppnar för en 
ledig och positiv samtalskultur. 

Hanaholmens inredning med betoning på högtstående 
finsk-svensk och nordisk konst och design skapar den 
fysiska form och det mentala utrymme som behövs för 
givande diskussioner och möten. De vackra utrymmena 
ger Hanaholmen möjlighet att förverkliga sitt uppdrag 
som kontaktverkstad, som mötesplats för människor, 
tankar och idéer. 

Det kulturella utbudet är mycket omfattande med konst-
utställningar, filmvisningar, seminarier och evenemang, 
som årligen lockar ett stort antal besökare till Hanahol-
men. 

Jag har fått möjlighet att övernatta på Hanaholmen 
och det är så vackert, och välkomnande, verkligen en 
inspirerande miljö med fantastiskt intressant konst! 
Anna Ehn, intendent, Uppsala 

KONST
Inom konsten har Hanaholmen varit mycket aktivt och 
inte bara skapat en helt ny konst- och skulpturpark utom-
hus, utan även initierat ett flertal spännande utställningar 
och nya, permanenta konstverk inomhus. 

Konstsamlingens kvalitet möjliggör samarbete med 
ledande konstmuseer och andra kulturinstitutioner i Nor-
den – särskilt gällande samtidskonst. 

”Samlingen utvecklas kontinuerligt och skapar en knut-
punkt för nordiska konstkontakter. Konstsamlingen är så 
intressant att delar av den gärna kunde visas utanför Ha-
naholmens utrymmen”, anser Susanne Procopé Ilmonen.  

Procopé Ilmonen är konstintendent och ansvarig för 
Ålands konstmuseum och det är hon som tillsammans 
med inredningsarkitekten Jukka Halminen fungerat som 
sakkunnig vid planeringen och upphängningen av Hana-
holmens tavlor efter renoveringen. 

”Konsten är väldigt framme överallt på Hanaholmen. Man 
kan inte undvika konsten och det gör Hanaholmen intres-
sant och har en stor inverkan på besökaren. Det finns 
inget liknande på andra ställen”, säger Jukka Halminen.
 
Susanne Procopé håller med. 

”Hanaholmen har bevisat att man fungerar som ett aktivt 
forum för konst och kultur. Tack vare konstsamlingen, 
galleriet, bildparken och genom olika föreläsningar är 
Hanaholmens konstprogram en självklar aktör i den 
nordiska konst- och kulturdebatten. Med sitt nätverk kan 
Hanaholmen föra samman relevanta aktörer och få saker 
att hända”, konstaterar Procopé. 

I framtiden kunde Hanaholmen enligt Procopé ytterligare 
utvidga sitt konstsamarbete såväl i Norden som interna-
tionellt. 

”Att visa ännu mera nordisk samtidskonst från olika nord-
iska länder skulle bidra till en bredare samhällelig dialog. 
Men det vore intressantare att visa nordisk konst utanför 
Norden i en internationell arena för att föra fram våra kul-
turer och skapa internationell dialog”, säger Procopé. 

Hanaholmens konstsamling återspeglar trenderna i den svenska och finländska bildkonsten från början av 1970-talet. 
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KORRIDOREN  
Under 2017 såg Hanaholmen till att ett flertal nya, upp-
märksammade konstverk skapades och placerades på 
kulturcentret. 

Ett av de mera omfattande konstverken är Korridoren, 
som skapats av bildkonstnären Susanne Gottberg (1964) 
och skulptören Markus Kåhre (1969). Det är den tidigare 
personalgången som leder från huvudingångens nedre 
aula till restaurangkabinettet som byggts om till en konst-
korridor. 

Huvudmaterialet i Korridoren är spegelglas som täcker 
hela korridoren på båda sidorna. Den cirka 30 meter 
långa och relativt trånga korridoren förvandlas tack vare 
spegeleffekten till ett öppet rum. Spegeleffekten ger 
illusionen av att rummet fortsätter oändligt på djupet och 
besökaren blir en del av konstverket. 

Hanaholmens konstsamling återspeglar trenderna i den svenska och finländska bildkonsten från början av 1970-talet. 

”För mig har skapandet av konstkorridoren varit en viktig 
konstnärlig erfarenhet som dessutom känns som en del 
av en större helhet, vilket är positivt och inte alltid själv-
klart. Samtidigt känns det som en början på något större 
som håller på att växa fram”, berättar Markus Kåhre. 

Kåhre betonar Hanaholmens centrala betydelse som för-
medlare av såväl konst som design, inte bara i ett svenskt 
och finskt utan även i ett nordiskt perspektiv. 

”Trots att det är inne med konstmetropoler som New York 
och Berlin finns det ett mera långtgående och djupare 
samarbete på den nordiska nivån. Det har att göra med 
att det inom det nordiska finns en tradition men också en 
större tillit och gemensamma grunder som saknas i de 
stora metropolerna. Man kan föra en mera äkta dialog”, 
säger Kåhre. 

Konst ger platsen dess själ, konstverken 
samspelar med arkitekturen och  
varandra och gör platsen minnesvärd. 

Anna Ehn, intendent för offentlig 
konst, Uppsala kommun

GALLERI HANAHOLMEN

Galleri Hanaholmen inledde sitt förnyade utställningsprogram 
med den svenska konstnären Astrid Sylwan i juni 2017. 

Följande utställning, som sattes upp i augusti, var resultatet av 
ett samarbete mellan den finska konstnären Kim Simonsson 
och smyckesföretaget Kalevala Koru. Utställningen lockade 
över 1000 besökare till Galleriet.  

Under 2017 arrangerades även en öppen ansökan (Open Call) 
för konstnärer bosatta i Finland och Sverige, där två konstnärer 
erbjöds en möjlighet att ordna en gemensam utställning i 
galleriet år 2018. 

Open Call resulterade i hela 51 ansökningar, vilket i praktiken 
innebär att över 100 konstnärer från Finland och Sverige enga-
gerade sig i projektet. 

Vinnarna, den finska konstnären Jussi Niva och hans i Sverige 
bosatta kollega Juri Markkula, kommer att ställa ut i Galleri 
Hanaholmen våren 2018. 
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KONST- OCH BILDPARKEN 

Hanaholmen erbjuder besökarna en möjlighet att 
uppleva konst i samklang med naturen och med en 
ständig närhet till havet. Konst- och skulpturparken är en 
av Hanaholmens nysatsningar som erbjuder besökaren 
en möjlighet att njuta av nordisk konst i utomhusmiljö. 
Här är konsten inte endast i dialog med besökaren och 
tittaren, utan med den omgivande naturen. Det handlar 
om hållbar välfärd.   

”Naturen är något vi alla har gemensamt. Vi är en del av 
naturen och på samma sätt som vi sköter om oss själva, 
bör vi skydda och stöda naturen. Det finns nationella 
och geografiska skillnader hur vi upplever naturen och 
dess kulturella inflytande, men det finns också en allmän 
medvetenhet om naturens universella betydelse. Vi är 
medvetna om att vårt förhållande till naturen har föränd-
rats och ständigt förändras och dialogen mellan konst 
och natur är en del av den här processen”, säger Maaretta 
Jaukkuri.  

Maaretta Jaukkuri är kurator för konstparken och hon har 
lagt fram den bärande idén om årstiderna som tema för 
utomhuskonsten. Det här öppnar upp många möjlig-
heter till nyskapande verk då konstnärerna kan använda 
årstiderna som inspiration och i val av material. 

”Konstparken erbjuder besökarna en chans att uppleva 
modern konst mellan alla möten. Konsten representerar 
frihet och stimulerar till egna tankar och känslor. I dagens 

informationsflöde är den här typen av stunder värdefulla”, 
betonar Jaukkuri. 

Hanaholmens konstpark sträcker sig längs gångstigen 
mellan byggnaden och havet. Den cirka 500 meter långa, 
grusbelagda stigen går runt hela byggnaden och konsten 
är tillgänglig även för personer med funktionsnedsätt-
ning. 

”Placeringen i gränslandet mellan Helsingfors och Esbo 
gör att konstparken erbjuder såväl områdets invånare 
som besökare ett ställe att njuta av såväl konst som natur. 
Samtidigt erbjuds man en chans att reflektera över nuti-
den och den egna tillvaron”, säger Maaretta Jaukkuri. 

Den nya skulpturparken utomhus kommer tillsammans 
med konsten och designen inomhus att skapa en helt 
unik helhet som saknar motstycke i Finland. Den kan 
komma att få en stor betydelse och det finns ingen  
annan institution som fungerar på samma sätt.  
Det här öppnar för en konstdialog inom hela Norden. 
Markus Kåhre, konstnär  
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FREE FALL – ANNA UDDENBERG 

Finlands och Sveriges statsministrar var båda närvarande 
när Sveriges officiella gåva till Finland, Anna Uddenbergs 
Free Fall, invigdes på Hanaholmen den 31 oktober 2017. 

Gåvan, som överräcktes med anledning av att Finland 
firade 100 år som självständig nation, är en frihetsgudinna 
i brons installerad fyra meter upp i luften med en spru-
tande 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 som en central aktör på den finsk-svenska 
konstkartan samtidigt som den ökade kunskapen om 
centrets verksamhet överlag. 

”Anna Uddenberg förnyar den monumentala bronsskulp-
turen som genre. Hon närmar sig den gamla skulpturtra-
ditionen på ett helt nytt sätt genom att gestalta en myck-
et kraftfull kvinna”, konstaterar Peter Hagdahl, kurator och 
projektledare på Statens konstråd i Sverige.

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 Hanaholmens huvudman, 
Kulturfonden för Sverige och Finland och fondens pro-
jektkontor Tandem i Sverige. 

Vi står varandra nära på de flesta områden. Näringslivet är sammanflätat.  
Vi är varandras viktigaste handelspartner. Vi har under de senaste åren fördjupat  
det svensk-finska försvarssamarbetet. Vi skapar trygghet och säkerhet tillsammans.  
Jag välkomnar de kommande 100 åren av fördjupat svensk-finskt samarbete. 
Sveriges statsminister Stefan Löfven under invigningsceremonin 
på Hanaholmen
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MERA KONST!
Mera konst! är ett projekt som samlar kommuner från 
Sverige och Finland för att jämföra olika sätt att införskaffa 
och upphandla konst till de offentliga rummen.

Under 2017 arrangerade Mera konst ett flertal öppna 
seminarier runtom i Finland. De medverkande
kommunerna var Björneborg, Karleby, Riihimäki, Sibbo 
och Tavastehus och 2018 kommer även städer som Tam-
merfors och Stockholm in i bilden.
¨

Enligt Henri Terho, specialsakkunnig vid centret för konst-
främjande, TAIKE, är det speciella med Hanaholmens 
konstprogram att det är internationellt och konstnärligt 
ambitiöst. Inom offentlig konst är kravet på kvalitet högt 
och det är något som Hanaholmen genom sitt eget 
exempel kan stärka. 

”Vi behöver betydligt mera nordiska samarbetsarrang-
emang gällande den offentliga konsten och där spelar 
Hanaholmen en avgörande roll”, säger Terho.  

I november 2017 hade Hufvudstadsbladet en stort 
uppslagen artikel om offentlig konst. I artikeln, där även 
Hanaholmens egen konstexpert Aino Kostiainen inter-
vjuades, konstaterades att den offentliga konsten har en 
stark position speciellt i Sverige, men att intresset och 
satsningarna ökar även i Finland. 

”Hanaholmen är en synlig, känd och inflytelserik aktör på 
det kulturella fältet. På så sätt kan Hanaholmen fungera 
som ett exempel på vilken konstens betydelse är i de 
olika verksamhetsmodellerna och utrymmena”, säger 
Henri Terho. 

MERA KONST! LEDER TILL MERA KONST
Mera konst-projektet, som finansieras med hjälp av medel 
från undervisnings- och kulturministeriet, har redan nu 
lett till konkreta resultat, såväl i Finland som i Sverige. 

”Jag har själv fått många värdefulla kontakter med finskt 
konstliv och detta har också resulterat i att vi gett en finsk 
konstnär ett gestaltningsuppdrag för Uppsala kommuns 
centrum med utgångspunkt i Finlands firande av 100 år 
av självständighet”, berättar Anna Ehn, som är intendent 
för offentlig konst i Uppsala.   

Anna Ehn har deltagit i Hanaholmens seminarier kring 
hur man kan driva och arbeta med konst utifrån vissa 
riktlinjer. 

”Jag som arbetar med konst tycker naturligtvis att alla 
tillfällen där konst kan förmedlas är viktiga. Vidareutbild-
ningar, samtal och att aktivt beskriva, analysera och våga 
tolka konsten är sätt att ta till sig konsten som jag tror på”, 
säger Ehn. 

I Finland har Hanaholmens arbete inspirerat Björneborgs 
stad att aktivera sig på konstens område. 

”Hanaholmens Mera konst-projekt kom som på beställ-
ning, helt perfekt rent tidsmässigt. Inspirerade av det 
seminarium som hölls i Björneborg skall vi göra upp en 
konstplan för staden med start i början av nästa år. Vi fick 
många goda idéer av konstkoordinator Ulrika Liljenström, 
som berättade om Lunds erfarenheter av offentlig konst”, 
berättar chefen för Björneborgs kulturenhet Jaana Simula.   
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YTTRANDEFRIHETSSAMARBETE 
En viktig del av Hanaholmens kulturarbete är de diskussionstillfällen 
som arrangeras kring ämnen som yttrandefrihet och kommunikation 
i en allt mera digitaliserad värld. 

Under Speaking is silver-seminariet som ordnades på Hanaholmen 
i oktober debatterade journalister, forskare och ledare för finska 
kulturinstitut de utmaningar som en del europeiska länder idag har 
gällande yttrandefriheten och den inskränkta pressfriheten. 

I november hölls ett annat diskussionstillfälle - Medieborgarna och 
sanningen - i Jonsereds herrgård utanför Göteborg. Där debatterades 
bland annat den digitala journalistiken, dess utmaningar och framtida 
betydelse. Hur skiljer medborgare faktakontrollerade nyheter från fal-
ska i ett digitalt medielandskap? Och vilka utmaningar står journalister 
inför till följd av sociala mediers ökande betydelse? 

”I den tid vi lever nu är det mycket viktigt att diskutera frågor kring 
demokrati och yttrandefrihet. När diskussionerna sker i en internatio-
nell kontext är det ännu bättre”, konstaterar chefredaktören för Borås 
Tidning, Stefan Eklund. 

Eklund betonar seminariernas betydelse för Sverige och den svenska 
debatten. 

”Svenska debattörer och skribenter mår bra av att möta sina nordiska 
grannars syn på dagsaktuella frågor, inte minst kring yttrandefrihet 
där våra länders olika historia kan ge intressanta perspektiv”, säger 
Eklund
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HANAHOLMENS FILMER
År 2018 är det 100 år sedan den legendariska svenska 
filmskaparen, teaterregissören och författaren Ingmar 
Bergman föddes. Under 2017 gjordes noggranna förbere-
delser inför det stundande jubileumsåret. 

Filmhistoriens största regissörsjubileum kommer att upp-
märksammas stort på Hanaholmen, i nära samarbete 
med stiftelsen Ingmar Bergman, det nationella audiovi-
suella institutet Kavi och Sveriges ambassad i Helsingfors. 
Det blir föreläsningar, filmkvällar och evenemang med 
Bergman som tema. 

”Vi på Stiftelsen Ingmar Bergman är väldigt glada över 
det fina samarbetet med Hanaholmen. Vi känner oss 
trygga med att teamet där samordnar firandet av Ingmar 
Bergmans hundraårsjubileum i Finland och tillsammans 
arbetar vi för att 2018 blir ett kulturår att minnas”, säger 
Åsa Jacobsson, kommunikationsansvarig på Stiftelsen 
Ingmar Bergman.

ETABLERAD AKTÖR 

Samarbetet med Bergman-stiftelsen kändes naturligt 
för båda parter eftersom Hanaholmen sedan länge är 
en erkänd aktör på den nordiska filmscenen. Månadens 
nordiska film är ett etablerat koncept som lockat tusen-
tals bio-fantaster genom åren.

Hanaholmen kan erbjuda den inramning och infrastruk-
tur som stöder lanseringen av nordiska filmpremiärer 
genom regissörsbesök, skådespelarsamtal och medie-
synlighet. Dessutom visas månadens nordiska film även 
på andra håll i Finland i samarbete med Walhalla r.f., som 
jobbar med att främja nordisk film i Finland, samt de 
lokala filmfestivalerna. 

År 2017 visades alla filmer på Hanaholmen för fulla hus 
och lockade uppemot tusen besökare till kulturcentret. 

”Jag ser filmprogrammet som viktigt dels på grund av att 
det är ett lågtröskelprogram, som på ett enkelt sätt upp-
muntrar en bred publik att komma till Hanaholmen för 
att ta del av programutbudet och i förlängningen bekan-
ta sig med den övriga verksamheten. Eftersom biljetterna 
bokas på hemsidan kommer publiken på ett naturligt 
sätt i kontakt med Hanaholmens övriga program”, säger 
Walhallas verksamhetsledare Mikaela Westerlund. 

Filmen är enligt Westerlund ett omtyckt, lättillgängligt 
och effektivt medium, där svensk kultur, det svenska sam-
hället, det svenska språket samt aktuell tematik förmedlas 
till deltagarna och lämnar ett bestående intryck. 

”Svensk film är bra på att ta upp frågor som inte ännu så 
aktivt behandlas i Finland, men som är på kommande till 
vår samhällsdiskussion och som också är relevanta för en 
finländsk publik”, berättar Westerlund. 

Jan Holmberg, Lena Endre, Andrea Reuter och Jörn Donner invigde Bergman-året på Hanaholmen i januari 2018.
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HANAHOLMENS FILMER 2017

• Kollektivet i regi av Thomas Vinterberg

• Pojkarna i regi av Alexandra-Therese Keining  

• Sumé – the sound of a revolution  
 i regi av Inuk Silis Høegh

• Den allvarsamma leken i regi  
 av Pernilla August 

• Exfrun i regi av Katja Wik  

• Dröm vidare i regi av Rojda Sekersöz

• Medan vi lever i regi av Dani Koyaté 

• Sameblod i regi av Amanda Kernell 

Jan Holmberg, Lena Endre, Andrea Reuter och Jörn Donner invigde Bergman-året på Hanaholmen i januari 2018.

Svenska och nordiska filmer får sällan kommersiell dist-
ribution i Finland, vilket betyder att de inte sätts upp på 
biografen och den finländska publiken inte har en chans 
att se dem eller känna till dem. 

”Hanaholmens filmprogram utgör en viktig grund för 
att svensk och nordisk film visas och kan ses på biograf 
i huvudstadsregionen. Publikmängderna tyder på stor 
efterfrågan och på att publiken verkligen fått upp ögonen 
för det erbjudna programmet”, konstaterar Mikaela Wes-
terlund. 

YLE:s filmredaktör Silja Sahlgren-Fodstad håller med Wes-
terlund, men betonar samtidigt att fotavtrycket kunde 
göras ännu större. 

”Större temasatsningar kunde potentiellt ge större utdel-
ning diskussionsmässigt än enskilda filmer. Detta kunde 
man fundera på i samband med Nordiska nätter-evene-
manget”, konstaterar Sahlgren-Fodstad. 

Dröm vidare (2017)
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HANAHOLMEN PÅ TURNÉ 
Hanaholmens kulturcentrum arrangerar inte endast eve-
nemang på Hanaholmen i Esbo. 

Med jämna mellanrum, i själva verket rätt ofta, deltar kul-
turcentrets medarbetare i mindre och större evenemang 
runtom i Finland och Sverige. 

Det kan handla om seminarier som Hanaholmen arrang-
erar i samarbete med och på Helsingfors universitet, om 
debatter på Finlandsinstitutet i Stockholm eller om större 
evenemang som bokmässan i Göteborg, politikerveckan i 
Almedalen eller SuomiAreena i Björneborg. 

Hanaholmens engagemang i Almedalen och Göteborg 
lockade nästan 2 000 deltagare till de olika seminarierna, 
medan Hanaholmens huvuddiskussion på SuomiAreena 
direktsändes i MTV3:s Katsomo.    

ALMEDALEN 
Samverkan mellan forskare, beslutsfattare och represen-
tanter från övriga delar av de svenska, finska och nordiska 
samhällena har alltid löpt som en röd tråd genom 
Hanaholmens och Kulturfondens för Sverige och Finland 
verksamhet 

Som ett led i detta beslöt sig Hanaholmen och fonden 
år 2016 att för första gången delta i politikerveckan i Al-
medalen i Visby. Det här följdes upp år 2017 när Hanahol-
men och fonden 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 2016. 

År 2017 kretsade en betydande del av Hanaholmens och 
fondens evenemang i Almedalen kring säkerhetsläget i 
Östersjöområdet i allmänhet och i Norden i synnerhet. 

Ett annat fokus låg på det mycket omfattande forsknings-
projektet 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 histo-
riekunskapen i Norden, Finland och Ålandsfrågan samt 
mobilitet inom utbildning och forskning. 
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BOKMÄSSAN I GÖTEBORG 
Hanaholmen och Kulturfonden för Sverige och Finland 
deltog med hela 17 programpunkter på Göteborgs bok-
mässa 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, journa-
lister och författare som Henrik Meinander, Eva Knutson, 
Dick Harrison och Jörn Donner. Finlands förre president 
Tarja Halonen medverkade i ett seminarium där diskus-
sionen rörde Finlands historia i allmänhet och president 
Mauno Koivistos era i synnerhet.  

SUOMIAREENA 
Den finska politikerveckan SuomiAreena (Finlandsarenan) 
lockade rekordmånga besökare år 2017, närmare 74 000. 

Hanaholmens medverkan på SuomiAreenan kretsade 
huvudsakligen kring två program: Visionen om en nordisk 
förbundsstat som ordnades av Svenska nu samt Svenskt-
finskt försvarssamarbete – hur långt kan man gå? som 
ordnades i samarbete med Saab Finland Oy.  

I visionen om en nordisk förbundsstat deltog bland andra 
emeritusprofessor Sixten Korkman och Pohjola-Nordens 
ungdomsförbunds generalsekreterare Lena Höglund. 
Försvarsseminariet gästades av politiker som riksdagsle-
damöterna Ilkka Kanerva och Krista Mikkonen från Fin-
land och Alexandra Völker från Sverige. Dessutom deltog 
bland andra politices doktor Jacob Westberg från svenska 
försvarshögskolan och politices licensiat, brigadgeneral i.a. 
Juha Pyykönen från Finland. 

Under SuomiAreena arrangerade Svenska nu även ett 
lättsammare så kallat Fika på svenska-evenemang, som 
lockade ett hundratal besökare att dricka kaffe och prata 
svenska med finlandssvenska kändisar. 

• Hanaholmens seminarier på bokmässan  
 i Göteborg och under politikerveckan i Almedalen 
 lockade drygt 2 000 åhörare. 

• Evenemangen på SuomiAreena nådde en bred 
 publik tack vare direktsändning i MTV:s Katsomo  
 och genom annan nyhetsförmedling.  
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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 och övriga 
Norden medverkade Hanaholmen och de bilaterala 
fonderna till att lyfta upp Finlands hundraårsfirande på 
kartan. 

NATIONALBALETTEN I KÖPENHAMN OCH 
KALEVALA PÅ DANSKA 
I januari uppförde finska nationalbalettens dansare Snö- 
drottningen på Danmarks Kungliga teater i Köpenhamn. 
Arrangemanget möjliggjordes tack vare finansiellt stöd 
från Kulturfonden för Finland och Danmark och andra 
aktörer. 

Baletten sammanförde finländskt och danskt berättande 
eftersom Nationalbalettens konstnärliga ledare Kenneth 
Greve skapat verket utgående från H.C. Andersens saga 
med samma namn. Greve hade förlagt berättelsen hund-
ra år tillbaka i tiden och platsen var Finland.

Under föreställningarna i Köpenhamn sågs den danska 
skådespelaren Vibeke Hastrup i rollen som mormodern, 
som också fungerar som berättare. Hastrup har på 
sistone figurerat i tv-serierna Borgen och Bedrag. Till pre-
miären för Snödrottningen anlände Finlands statsminister 
Juha Sipilä samt Danmarks drottning Margrethe och 
hennes make prins Henrik. 

För att uppmärksamma jubileumsåret skrev drottning 
Margrethe också förordet till en nyutgåva av Kalevala på 
danska, som delfinansieras av Kulturfonden för Finland 
och Danmark. Initiativet till boken, som pryds av Akseli 
Gallen-Kallelas illustrationer, togs av ordföranden för fon-
den, Finlands generalkonsul i Köpenhamn, Fritz Schur. 

FINLAND 100 RUNTOM I NORDEN
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TVÅ LÄNDER – EN FRAMTID PÅ  
ENGELBREKTSPLAN I STOCKHOLM

Fredagen den 25 augusti invigdes den finska konstnären 
Marja Kanervos skulptur ÅR TAL på Engelbrektsplan i 
centrala Stockholm. 

Konstverket har skapats inom ramen för projektet Två län-
der – en framtid, där även Hanaholmen spelat en central 
roll. Två länder – en framtid ger uttryck för gemenskapen 
mellan Sverige och Finland genom två offentliga konst-
verk som placeras i ländernas huvudstäder. 

”Med konstverken manifesteras Sveriges och Finlands 
gemensamma historia, våra transparenta demokratier 
och vårt intensiva, ständigt fördjupade samarbete på olika 
plan. Jag är glad över att detta blev verklighet under det 
självständiga Finlands 100 års-jubileum”, berättar Henry 
Wiklund, som är ordförande för Två länder – en framtid.

Tanken är att genom de offentliga konstverken påminna 
finländarna och svenskarna om den långa historien och 
den gemensamma framtiden. 

”Konsten hör hemma i de offentliga rummen. Den 
påminner oss om vilka vi är och varifrån vi kommer. Stock-
holm välkomnar Marja Kanervos fina konstverk, som an-
knyter till vår gemensamma historia med Finland”, säger 
Stockholms finansborgarråd Karin Wanngård. 

Konstnären Marja Kanervo är glad över att stockholmare 
nu påminns om den finsk-svenska historien, mitt i stads-
rusningen. 

”Engelbrektsplan ligger centralt, men är ett ställe som 
passeras. Med mitt verk ÅR TAL ville jag skapa en plats 
där människor kan stanna till, ett rum i staden att vistas i”, 
berättar Marja Kanervo.
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NORGE UPPMÄRKSAMMAR JUBILAREN 
Finlands hundraårsjubileum firades med ett digert pro-
gram på Tekniska Museet i Oslo. 

Evenemanget sparkades igång med ett välbesökt nä-
ringslivsseminarium, som Kulturfonden för Finland och 
Norge var med och finansierade. Målet med seminariet, 
som gick under namnet Reboot Neighbour, var att ana-
lysera och diskutera hur man kunde förnya och förstärka 
samarbetet mellan Finland och Norge.  

Först ut i talarstolen var utrikeshandels- och utvecklings-
minister Kai Mykkänen och Finlands ambassadör i Oslo, 
Erik Lundberg. Därefter diskuterade ordföranden för 
Norges näringslivs centralförbund, Kristin Skogen Lund, 
affärsmannen Petter Stordalen och framtidsvisionären 
och professorn Alf Rehn nordiska samarbetsmöjligheter. 
Stand-up komikern André Wickström lockade till skratt 
med underfundiga kommentarer om skillnaderna mellan 
invånarna i Norden. 

I sin blogg beskrev minister Mykkänen evenemanget som 
en “upplysande och genuint trevlig eftermiddag”. Enligt 
Mykkänen finns det potential till fortsatt utveckling av det 
ekonomiska samarbetet mellan Finland och Norge. 

Norge kommer också att uppmärksamma Finland 100 
med ett utekonstverk som placeras i Hanaholmens bild-
park under loppet av 2018.

SKOGSFORSKNING OCH KONSTVERK 
Sverige gav Finland två gåvor med anledning av 100-års 
jubileet 2017. 

Den ena gåvan är Anna Uddenbergs bronsskulptur Free 
Fall, som är placerat i vattnet strax utanför Hanaholmen.
Den andra gåvan, Tandem Forest Values, är en storsats-
ning på gemensam skogsforskning med tolv tvååriga 
tjänster för svenska och finska forskare. Gåvan och upp-
lägget är ett initiativ från Kulturfonden för Sverige och 
Finland och fondens projektkontor Tandem i Sverige. 

Tandem Forest Values presenterades av Kung Carl XVI 
Gustaf i sitt tal vid återöppningen av Hanaholmen den 
1 juni. En närmare presentation av gåvan gjordes vid 
ett seminarium på hösten i Stockholm med Sveriges 
lantbruksminister Sven-Erik Bucht och Finlands jord- och 
skogsbruksminister Jari Leppä. 

”Vi kände redan från början att om det är någonting som 
förenar Sverige och Finland, så är det skogen. Vi märkte 
också att det inte förekommer så mycket samarbete när 
det gäller skogsindustriell forskning. Om vi kan göra en 
insats där, få till ett startskott för att förbättra samarbetet, 
så kan vi ännu bättre hålla oss framme i ett internationellt 
perspektiv”, berättar vice ordföranden för Kulturfonden för 
Sverige och Finland, Chris Heister. 

Heister får medhåll av Sveriges landsbygdsminister 
Sven-Erik Bucht.  

”Doktorandtjänsterna handlar om framtida skogsbruk och 
att titta på framtida skogsindustri. Det är viktiga frågor 
för både Sverige och Finland och vi kommer att fördjupa 
samarbetet”, säger landsbygdsminister Bucht. 
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ISLANDS OCH DANMARKS GÅVOR  
TILL FINLAND 
Förutom Anna Uddenbergs Free Fall har även Islands och 
Danmarks presenter till Finland 100 placerats på Hana-
holmen. 

Den legendariska danska formgivaren Finn Juhls Höv-
dingestol finns för tillfället placerad i vinbaren i första 
våningen medan Hreinn Friðfinnssons skulptur Contribu-
tion är placerad i pausrummet Ombudsman på andra 
våningen. Alla konstverk ingår i statens konstkommissions 
samling. 

KRONPRINSESSAN PÅ NATIONALOPERAN  

I september gästade kronprinsessan Victoria operan i 
Helsingfors i samband med uruppförandet av Sebastian 
Fagerlunds Höstsonaten. Föreställningen baserar sig på 
manuskriptet till Ingmar Bergmans film med samma 
namn. 

Som värdar för kronprinsessans besök stod Hanaholmens 
VD Gunvor Kronman tillsammans med operadirektören 
Päivi Kärkkäinen och Svenska kulturfondens styrelseordfö-
rande Stefan Wallin. 

53



HANAHOLMEN I MEDIA
Under 2017 ökade Hanaholmen kraftigt sin närvaro i såväl 
traditionella som sociala medier. Programsidans semina-
rier och evenemang uppmärksammades genom ett stort 
antal såväl tryckta- som nätartiklar samt i ett flertal radio- 
och TV-inslag. 

Även hotell- och restaurangsidan har fått rejält med 
uppmärksamhet genom en mycket positiv matrecension 
i Helsingin Sanomat och en helsida om Hanaholmens jul-
bord och kökschefen Lukas Hemnell i Hufvudstadsbladet.

Marknadsföringsvärdet endast för de tryckta artiklarna 
var år 2017 drygt 1,4 miljoner euro i Finland. Nyheter publi-
cerade i Sverige är inte med i de här siffrorna, men även 
där har Hanaholmen figurerat genom ett flertal artiklar i 
landets största morgontidning Dagens Nyheter och inslag 
i SVT uutiset. 

I de sociala medierna ökade följarna med cirka 1 500 
medan Hanaholmens Twitter-konto under vissa månader 
hade över 60 000 visningar. 

Hanaholmens Framtidsforum 2017 (#fforum) trendade på 
Twitter både i Sverige och i Finland den 19 oktober 2017. 
Enligt trendinalia Sweden, som mäter Twitter-trender 
i Sverige, trendade #fforum i Sverige i hela 12 timmar 
under dagen. 

TWITTER-VISNINGAR UNDER PERIODEN JULI 
– OKTOBER 2017

• Juli: 11 000 
• Augusti: 20 000
• September: 61 000
• Oktober: 59K (1900/dag)

Det nyrenoverade Hanaholmen fick också ett flertal 
positiva omnämningar i externa sociala medier. Klädde-
signern Ivana Helsinki (över 17 000 följare) skrev följande 
om Hanaholmens simbassäng: ”the most beautiful pool 
view in Finland”. 

Ivana helsinki
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Helsingin Sanomats artikel om restaurang Johannes 
nådde i sin tur nästan 15 000 personer på Hanaholmens 
Facebook-sida och fick över 150 gillanden. 

 

DRAGHJÄLP AV FINLAND 100

När det gäller synligheten i media hade Hanaholmen 
draghjälp av jubileumsåret Finland 100. 

Självständighetsjubileet innebar bland annat kungligt 
besök i samband med kulturcentrets återinvigning i juni, 
kronprinsessans operabesök i september samt invigning-
en av Sveriges gåva till Finland i oktober, där Finlands och 
Sveriges statsministrar närvarade. 

 
Invigningen av Hanaholmen den första juni 2017 direkt-
sändes inte bara i Finland (YLE), utan även i Sverige (SVT) 
och Norge (NRK). Direktsändningen som pågick i en dryg 
timme lockade tiotusentals tittare runtom i Norden. 

Hanaholmen fick också vara med på ett hörn i den 
svenska kungens jultal där han konstaterade att han 
tillsammans med övriga nordiska statschefer ”deltagit i 
en fin ceremoni på kulturcentret Hanaholmen utanför 
Helsingfors.” 

hs.fi

dn.se
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Hanaholmens kulturcentrum är inte endast en mötes-
plats för seminarier och evenemang. Här finns också ett 
hotell med 66 rum inklusive 2 sviter samt en restaurang, 
vinbar och bistro med terrass och vacker havsutsikt. 

I restaurangen är det Hanaholmens nya, prisbelönta 
kökschef Lukas Hemnell som värnar den finsk-svenska 
och nordiska matkulturen. Lukas matfilosofi baserar sig 
på skärgårdens frukter och allt som kommer från havet, 
åkrarna och skogen runtomkring fungerar som inspira-
tionskällor i hans matlagning. 

”Vi har ett nordiskt kök här på Hanaholmen. Kött och 
andra råvaror är närproducerade och ekologiska. Det 
är endast en del grönsaker som man inte får tag på i 
Finland som vi tvingas ta in utifrån. Men även där gäller 
toppkvalitet”, betonar Lukas Hemnell. 

För att fullfölja sina miljöåtaganden har Hanaholmen 
förbundit sig att följa den så kallade Ekokompassens 10 
kriterier för ett miljövänligt tänkande och agerande. Det 
innebär i korthet en effektivare användning av energi, 
material och avfallshantering, som medför kostnadsbe-
sparingar för hela verksamheten.  

MATKULTUR OCH EKOLOGISKT 
TÄNKANDE PÅ HANAHOLMEN

Även för Hanaholmens restaurang gäller att arbetet skall 
ha positiva effekter på omgivningen. Kunderna skall få 
hälsosam mat som tillverkats på bästa tänkbara råvaror 
och svinnet bör vara så litet som möjligt. 

”Vi försöker alltid se till att vi inte överproducerar, utan att 
så mycket som möjligt av den mat vi tillverkar verkligen 
går åt. Det är både ekologiskt och ekonomiskt vettigt”, 
konstaterar Hemnell. 

Hanaholmens kökschef Lukas Hemnell använder främst 
ekologiska och närproducerade råvaror i sin matlagning. 
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I december 2017 dukade Hanaholmen upp ett svenskt julbord 
dekorerat med inredningsföremål från Svenskt Tenn.  

Hanaholmen ligger nära Helsingfors centrum, men samtidigt mitt i 
den finska skärgården. Miljömedvetenhet kännetecknar all verksam-
het på halvön.  

ALLT ÖVERSKOTT FRÅN 
RESTAURANGVERKSAMHETEN 

GÅR TILL ATT STÖDA SAMARBETET 
MELLAN FINLAND OCH SVERIGE 

KUNDBETYG, HANAHOLMENS KONFERENSHOTELL 

BOOKING.COM (1–10) ................................................... 9,1

TRIPADVISOR (1–5) .....................................................4,5

HOTELS.COM (1–10) ....................................................... 9

FACEBOOK (1–5) ..........................................................4,8
”Kritikern ger Hanaholmens förnyade fine dining-restaurant  
4 stjärnor: nordiska rätter och speciellt välsmakande efterrätter”. 
Helsingin Sanomat, 17 november 2017  

hs.fi

57



DIREKTION

Hanaholmens direktion har det övergripande ansvaret för Hanaholmens verksamhet. Direktionen består av fem 
medlemmar från Finland och fem från Sverige och ordföranden utses av undervisnings- och kulturministeriet i 
Finland. Nuvarande ordförande (från 2009) är vicehäradshövding Kimmo Sasi.  

HANAHOLMENS DIREKTION 2016-2018

• Ordförande: vicehäradshövding Kimmo Sasi
• Sverige: generaldirektör Charlotte Brogren, f.d. informationschef Nina Eldh,  
 verksamhetschef Ida Karlberg Gidlund, f.d. finansminister Pär Nuder,  
 riksdagsledamot Hans Wallmark. År 2018 ersattes Charlotte Brogren av VD John Brattmyhr  
 och Nina Eldh av landshövding Elisabeth Nilsson.  
• Finland: partner Kari Heinistö, avdelningschef Maimo Henriksson, professor Jari Niemelä,  
 advokat Carita Wallgren-Lindholm.  

Kimmo Sasi, Ida Karlberg Gidlund, Gunvor Kronman, Charlotte Brogren, Nina Eldh, Carita Wallgren-Lindholm, Kari Heinistö. Frånvarande: 
Pär Nuder, Hans Wallmark, Jari Niemelä och Maimo Henriksson. 

HANAHOLMENS LEDNING  
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HANAHOLMENS LEDNINGSGRUPP

Hanaholmens dagliga arbete leds av verkställande direktören 
Gunvor Kronman. 

För hotell-, konferens-  och restaurangsidan ansvarar hotelldirektör 
Kai Mattsson

• VD Gunvor Kronman
• Hotelldirektör Kai Mattsson
• Programdirektör Maria Romantschuk
• Ekonomidirektör Agneta Roine
• Administrativ direktör Satumari Hagelberg.

Maria Romantschuk Agneta Roine Satumari Hagelberg
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SLUTORD
År 2017 firade Finland hundra år av 
självständighet och även på Hana-
holmen präglades verksamheten av 
självständighetsfirandet. En stor del 
av de större seminarierna och evene-
mangen som Hanaholmen arrange-
rade under året gick i jubileumsårets 
tecken. 

Jubileumsåret bidrog också till att in-
tensiteten i Hanaholmens arbete var 
mycket hög under hela året. Förutom 
i Finland medverkade Hanaholmen, 
Kulturfonden för Sverige och Finland 

samt de tre övriga bilaterala fonderna 
till att ett flertal evenemang och 
seminarier arrangerades i framförallt 
Sverige men även i Norge och Dan-
mark.  

Föreliggande effektrapport har inte 
haft som mål att presentera alla 
de evenemang som Hanaholmen 
arrangerade eller deltog i under året. 
Målet var snarare att ge en någorlun-
da rättvis helhetsbild av det arbete 
Hanaholmen gör och gjort för att 
främja de finsk-svenska relationerna.  

I över 40 år har Hanaholmen arbetat 
för att stärka banden mellan Finland 
och Sverige och för att öka Sveriges 
närvaro i Finland och Finlands syn-
lighet i Sverige. Den nyrenoverade 
byggnaden ger kulturcentret ypperli-
ga möjligheter att fortsätta verka för 
de goda och vänskapliga grannrela-
tioner, den språkliga och kulturella 
öppenhet samt den konstnärliga och 
kulturella mångfald som Hanahol-
men alltid representerat. 
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Hanaholmsstranden 5
FI-02100 Esbo
+358 (0)9 435 020 
info@hanaholmen.fi

RECEPTION
+ 358 (0)9 435 020
reception@hanaholmen.fi

FÖRSÄLJNING
+358 (0)9 4350 2411 
bokning@hanaholmen.fi

VÄLKOMMEN TILL HANAHOLMEN!


