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Bästa läsare,
År 2020 liknar inget annat i Hanaholmens 
45-åriga historia.

När coronapandemin slog till sjöd kulturcen-
tret av liv och rörelse och huset var mera eller 
mindre fullbokat i flera månader framåt.

I början av mars stannade allting upp. Viruset 
spred sig snabbt och den 16 mars utfärdade 
statsrådet i Finland nya riktlinjer för att stävja 
pandemins framfart.

Den 18 mars stängde också Hanaholmen. Pro-
gramverksamhetens evenemang ställdes in 
eller sköts upp på obestämd framtid. En majo-
ritet av personalen permitterades. Ett beklag-
ligt men nödvändigt beslut.

När vi öppnade dörrarna igen den första juni 
inledde vi omedelbart en programserie som 
behandlade pandemins effekter på Sverige 
och Finland.

Först ut var de tidigare statsministrarna Carl 
Bildt och Alexander Stubb, som samtalade 
om bristen på internationellt samarbete 
under pandemin. Efter Bildt och Stubb fort-
satte serien med konversationer om framti-
dens arbetsliv, handel och undervisning samt 
coronakrisens inverkan på konst- och kultur-
sektorn.

Delar av Hanaholmens verksamhet har sedan 
länge varit digital, men i och med coronakri-
sen fick nätet en helt ny betydelse. Eftersom 
coronaviruset och myndigheternas restriktio-
ner gjorde det omöjligt att arrangera större 
analoga evenemang förvandlades Hanahol-
men under 2020 till en betydande digital 
aktör och producent.

Vi byggde upp en egen sändningsstudio, lärde 
oss hantverket och fick kontroll över vårt eget 

digitala material. Satsningen har varit krä-
vande, men också belönande. Idag håller våra 
sändningar en riktigt god kvalitet.

Samtidigt som programavdelningen tving-
ats hitta nya digitala lösningar för sina evene-
mang har vårt konferenshotell haft helt andra 
utmaningar. Hotell- och konferensverksamhet 
bygger på mänsklig närvaro, vilket pandemin 
satte stopp för.

Efter en tuff vår såg vi ändå en ökning av anta-
let gäster i restaurangen under sommaren. 
Även vårt Art&Wine-koncept har lockat kun-
der under året. Vår kökschef Lukas Hemnell 
och hans team har skapat en fantastisk kok-
bok, som publiceras 2021. Jag vill här passa 
på att ge alla Hanaholmen-anställda en stor 
eloge för deras exceptionella insatser i en 
utmanande och krävande tid.

Slutligen vill jag lyfta fram ett av de mest spän-
nande initiativ som Hanaholmen startat under 
pandemiåret.

Efter noggrann planering inleder vi 2021 ett 
samarbete med Försvarshögskolan i Sve-
rige och Säkerhetskommittén i Finland för 
att stärka den civila beredskapen i båda län-
derna. Hanaholmen-initiativet inkluderar alla 
centrala samhällsaktörer, vilket enligt statsmi-
nistrarna Sanna Marin och Stefan Löfven gör 
det till ett viktigt komplement till tidigare nät-
verksprogram.

Gunvor Kronman 
VD, Hanaholmen
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Hanaholmens strategi 
2021—2023
Under 2020 färdigställdes en ny strategi för 
Hanaholmens arbete åren 2021 till 2023.

Strategin tar fasta på Sveriges och Finlands 
unika relation och hur länderna kan stöda 
och stärka varandra i mötet med vår tids stora 
samhälls- och hållsbarhetsutmaningar.

SVERIGE OCH FINLAND I SAMVERKAN
HANAHOLMENS STRATEGI 2021–2023

I strategin fastslås att Hanaholmens uppgift 
är att vidareutveckla det svenska och finska 
civilsamhället och skapa samverkan och dia-
log mellan beslutsfattare och myndigheter för 
att åstadkomma bättre samhällen.
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FRED, SÄKERHET, 
BEREDSKAP OCH 

INKLUDERING

KULTUR, KUNSKAP 
OCH UTBILDNING

HÅLLBAR VÄLFÄRD 
OCH INNOVATION

HANAHOLMENS 
fokusområden
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TILLIT
Den unika tillit Finlands och Sveriges rela-
tion bygger på utgör grunden för allt det 

som vi är och gör

GLÄDJE
Arbetsglädje och estetik skapar positiv 
energi som vi förmedlar till omvärlden

HÅLLBARHET
Vi strävar till att ett hållbart och långsiktigt 
tänkande ska genomsyra all vår verksamhet

HANAHOLMENS 
VÄRDEN
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Hanaholmens uppdrag
Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och 
Finland är en allmännyttig organisation, som 
är en del av Kulturfonden för Sverige och Fin-
land. Hanaholmens uppdrag är att främja 
samarbetet mellan Finland och Sverige inom 
samhällets alla områden: politik, näringsliv, 
språk, utbildning, konst och kultur.

Hanaholmens verksamhet består av tre delar: 
programverksamhet i Finland och i Sverige, 
konferenshotell- och restaurangaktiviteter i 
kulturcentret i Esbo samt administration av 
fyra nordiska, bilaterala fonder.

Programverksamheten är kärnan i arbetet. 
Hanaholmen ordnar ett stort antal enskilda 
evenemang, utställningar och seminarier, 
men driver också mera långsiktiga processer 
och projekt.

Bland de projekt som redan pågått under 
flera år kan nämnas nätverket Svenska nu, som 
motiverar finskspråkiga barn och ungdomar 
att våga använda svenska, det utbildningspo-
litiska samarbetsprogrammet HanaAcademy, 
affärsseminariet Future Forum samt stads-
planeringskursen Sustainable Cities in the 
Nordic-Baltic Region.

Hanaholmen driver också ledarskapsprogram-
men Tandem Leadership och Arctic Lead, som 
riktar sig till yngre ledare inom olika sektorer i 
Sverige, Finland och Norge, ungdomsforumet 
Globsol, som arbetar med att främja kon-
takterna mellan unga i Finland och Sverige, 
samt de utrikes- och försvarspolitiska forumen 
Hanalys och Hanating.

Under 2020 inleddes också förberedelserna 
för ett helt nytt projekt, det så kallade Hana-
holmen-initiativet, som skall stärka det civila 
försvaret i Finland och Sverige. Programmet 
inleds 2021 och genomförs i samarbete med 
Försvarshögskolan i Sverige och Säkerhets-
kommittén i Finland med stöd av ländernas 
regeringar.

”Under sommaren och hösten 2020 genom-
förde vi en omfattande sonderingsrunda 
med två utomstående rådgivare, tidigare 
ambassadörerna Anders Ljunggren och Peter 
Stenlund. Efter sonderingssamtalen rekom-
menderade båda två ett förstärkt bilateralt 
kris- och beredskapssamarbete. Eftersom initi-
ativet fått stark uppbackning från Sveriges och 
Finlands regeringar samt från centrala myn-
digheter och organisationer, är vi nu redo att 
sätta igång med arbetet”, konstaterar Hana-
holmens VD Gunvor Kronman.



11

HANAHOLMEN OCH 
KULTURFONDEN FÖR SVERIGE 

OCH FINLAND

FINLANDS REGERING SVERIGES REGERING

Kulturfonden för Finland och Norge
Bidragsverksamhet

Kulturfonden för Finland och Danmark
Bidragsverksamhet

Kulturfonden Island-Finland
Bidragsverksamhet

Finländska sekretariatet Svenska sekretariatet

KULTURFONDEN FÖR SVERIGE OCH FINLAND

Placeringsnämnden

Styrelse
Bidragsverksamhet

Kammarkollegiet

HANAHOLMEN

Programverksamhet

Direktion

Konferenshotell

ORGANISATIONSSCHEMA
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56
anställda

OMSÄTTNING:
• Hanaholmens konferenshotell: 2,16 miljoner euro
• Hanaholmens programavdelning: 1,55 miljoner euro
• Total omsättning: 3,71 miljoner euro

Programfinansiering:
• Statliga medel (Finland, Sverige): 714 000 euro
• Nordiska medel: 32 000 euro
• Bidrag från Kulturfonden för Sverige och Finland 

(Hanaholmens huvudman): 231 000 euro
• Deltagaravgifter: 3 000 euro
• Övriga externa bidrag: 575 000 euro

Totalt: 1,55 miljoner euro.
Eventuella överskott från konferenshotellet används till att 
utveckla och driva Hanaholmens verksamhet.

Drygt 50 % av programbudgeten används för 
att arrangera evenemang för unga under eller 
strax över 30 år.

Hanaholmen administrerar FYRA nordiska fonder

Fondernas bokföringsvärde/marknadsvärde 2020

• Kulturfonden för Sverige och Finland (Huvudman): 
32,2 milj. euro / 42,7 milj. euro (Finland)

• Kulturfonden för Finland och Danmark:  
4,2 milj. euro / 5,3 milj. euro (Finland)

• Kulturfonden för Finland och Norge:  
5,2 milj. euro / 6,8 milj. euro (Finland)

• Kulturfonden Island-Finland:   
1 milj. euro / 1,3 milj. euro (Finland)

Egna projekt/bidragsutdelning 2020

• Kulturfonden för Sverige och Finland:  
ca 71 000 euro / ca 206 000 euro

• Kulturfonden för Finland och Danmark:  
ca 1 400 euro / ca 82 000 euro

• Kulturfonden för Finland och Norge:  
ca 30 000 euro / ca 88 000 euro

• Kulturfonden Island-Finland: 
 - / ca 26 000 euro

Hanaholmen i siffror 2020
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Antalet besökare och personer som nåtts*:
• Cirka 40 800 besökare på Hanaholmen
• Dryga 17 700 deltagare i Hanaholmens program (digitala och analoga evenemang)
• Dessutom nådde nätverket Svenska nu, som är en del av Hanaholmens programverksamhet, 

drygt 46 500 elever och lärare i hela landet
• Totala dokumenterade antalet personer som Hanaholmen nådde med sin verksamhet (affärs-

verksamheten samt analoga och digitala evenemang): cirka 105 000

*till siffran räknas inte personer som nåtts via hemsidan eller våra sociala medier

BESÖKARE SOM DELTAGIT I HANAHOLMENS PROGRAM*
*baserat på besökarnas egen feedback
Svenska nu:s verksamhet, som fokuserar på finskspråkiga skol-
elever i hela landet, räknas inte med i nedanstående siffror.

LAND BESÖKAREN  
KOMMER FRÅN:

BESÖKAREN  
DELTAGIT SOM:

ÅLDER: EVENEMANGET FRÄMJADE SAMARBETE 
OCH INFORMATIONSBYTE MELLAN 
AKTÖRER I SVERIGE OCH FINLAND:

Finland

Sverige

Annat nordiskt land

Annat

I tjänsten

Privatperson

15-20

21-30

31-40

41-50

51-60

61-

Helt av samma åsikt

Av samma åsikt

Av annan åsikt

Helt av annan åsikt

De svenska programdeltagarna ökade med 120 % från 2019 till 2020

94 % av programdeltagarna anser att Hanaholmens evenemang främjar 
samarbetet mellan Finland och Sverige
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Medial synlighet i 
Sverige och i Finland
Hanaholmens traditionella mediesynlighet 
höll en god nivå 2020 trots pandemin.

Bland de större nyheterna innan huset stäng-
des kan nämnas ljuskonstfestivalen Lux Hana-
holmen, som lanserades i januari.

I februari publicerades ett flertal nyheter om 
det norska konstverket Delta T, som avtäck-
tes i Hanaholmens Konstpark. Dessutom fick 
mötena mellan utrikesministrarna Ann Linde, 
Pekka Haavisto och Ine Eriksen Søreide samt 
inrikesministrarna Maria Ohisalo och Mikael 
Damberg medial uppmärksamhet.

I mars var det Karin och Carl Larsson-utställ-
ningen och justitieministrarnas träff som 
väckte intresse.

När Hanaholmen slog upp dörrarna igen i juni 
fick samtalet mellan Carl Bildt och Alexander 
Stubb omedelbar medial och inte minst soci-
almedial uppmärksamhet.

Stubb och Bildt är båda internationella före-
gångare inom digital kommunikation med 
flera hundra tusen följare vardera och deras 
retweets och gillanden genererade därför stor 
spridning på nätet.

Andra större nyheter under sommaren och 
slutåret var enkäten om finländarnas inställ-
ning till Sverige och den svenska tiden, för-
hållandet mellan Sverige och Finland under 
pandemin (där VD Gunvor Kronman intervju-
ades av Hufvudstadsbladet, TV4-nyheterna 
och Svenska Dagbladet), det försvarspolitiska 
forumet Hanating 2020 samt demokratisemi-
nariet Demokratinätverk 21.

Även Hanaholmens nätverk Svenska nu fick 
tack vare sina idoga aktiviteter en hel del 
medial uppmärksamhet under året.

Svenska dagbladet  den 21 juni 2020 HBL den 2 juni 2020
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Insändare i Helsingin Sanomat 
och Dagens Nyheter
Som ett led i utvecklandet av Hanaholmens 
kommunikationsarbete satsades under året 
också på insändare och debattinlägg.

Helsingin Sanomat gav stor synlighet åt en 
debattartikel om civil beredskap medan 
Dagens Nyheter publicerade en insändare 
om förhållandet mellan Finland och Sverige 
i skuggan av coronaviruset.

Dessutom publicerades en insändare i Huf-
vudstadsbladet under rubriken En majoritet av 
finländarna ser Sverige som viktigaste samarbets-
partnern i världen och ett debattinlägg i Öster-
bottens tidning med rubriken ”Svenskarna vill 

Medialt marknadsföringsvärde 2020

Marknadsföringsvärdet (AVE) för de tryckta artiklar som publicerades i Finland om Hanahol-
men (eller där Hanaholmen nämns) var drygt 550 000 euro under 2020.

Till siffran räknas inte Hanaholmen-relaterade nyheter i TV och radio eller de artiklar som 
publicerades på nätet och i Sverige.

Under en period på tre månader förekom inga program- eller medieaktiviteter, eftersom 
huset var stängt och personalen permitterad.

ha tätare nordiskt samarbete inför framtida pan-
demier”.

Även Svenska nu var aktiva på insändarfron-
ten. Nätverkets projektchef Mikael Hiltunen 
skrev i samarbete med Svenska folkskolans 
vänners utbildningsansvarige Niklas Wahl-
ström en insändare om ett gemensamt vän-
skolprojekt, som lanserades i december.

Texten publicerades i språklärarförbundet 
SUKOLs blogg samt i de regionala tidningarna 
Kaleva och Karjalainen. Insändaren publicer-
ades även på svenska i tidningarna Poppis och 
Läraren.

Dagens nyheter den 3 oktober 2020
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Hanaholmens sociala medier 
engagerar allt fler
Under 2020 fortsatte Hanaholmen med regel-
bundna uppdateringar i de sociala medierna. 

Engagemanget märktes genom ett större 
antal följare på Facebook och en hög aktivi-
tetsnivå på Twitter. Där uppnådde Hanahol-
men som mest 121 000 visningar i februari, 
98 000 visningar i juni och närmare 92 000 
visningar i november. De mest använda hash-
taggarna på Twitter-kontot var #Finland och 
#Sverige.

Facebook, Hanaholmens kulturcentrum: 7 079

Facebook, Svenska nu: 2 580

Facebook, Restaurang PLATS: 951

Instagram, Hanaholmens kulturcentrum: 1 970

Instagram, Svenska nu: 1 264

Instagram, Restaurang PLATS: 268

Twitter, Hanaholmens kulturcentrum: 1 534

Twitter, Svenska nu: 598

LinkedIn, Hanaholmens kulturcentrum: 580

Totalt antal följare i de sociala medierna: 16 824

(2019: ca 13 600)

HANAHOLMEN I DE SOCIALA MEDIERNA 2020 
(ANTAL FÖLJARE)

Även Instagram, LinkedIn och YouTube såg ett 
ökat antal följare 2020. YouTube fungerade 
som publiceringskanal för de olika webbina-
rierna och andra videon.

De mest populära inläggen på Facebook och 
Instagram handlade om konst, mat och livet 
på Hanaholmen medan de synligaste inläg-
gen på Twitter behandlade samhällsaktuella 
evenemang och samarbeten.

Hanaholmens kulturcentrum för Sverige och Finland öppnade upp med ett 
toppmöte, efter den ofrivilliga coronastängningen. Carl Bildt och Alexander 
Stubb möttes i ett tidstypiskt digitalt webbinarium om vad som hände med det 
internationella samarbetet i coronakrisen. 
 
Svenska Yle, 3 juni 2020
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HANAHOLMENS HEMSIDOR 2020

• Antal unika besök: 119 078
• Antal sidvisningar: 454 799
• En klar majoritet av besökarna kom från Finland (73 %), 

medan USA och Sverige låg på andra respektive tredje plats.

HANAHOLMENS NYHETSBREV

• Öppningsgrad (OR): 30,23 % (2019: 26,7 %)
• Klickfrekvens (CTR): 6,92 % (2019: 4,05 %)

Hanaholmen i betydande svenska medier 2020

• SR Ekot
• TV4
• Svenska Dagbladet
• Dagens Nyheter

Hanaholmens nya podcast, Röster från Hanaholmen, introducerades 2020. Som programvärdar fungerar Hanaholmens Jonna 
Similä och Henrik Huldén.
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HANAHOLMENS 
PROGRAMVERKSAMHET
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Hanaholmen 
digitaliseras
”I stort sett allt program har ordnats digitalt 
sedan pandemiutbrottet.”

Hanaholmens nytillträdda programdirek-
tör Victor Andersson hann jobba knappt fyra 
månader innan viruspandemin slog till.

”Det var ändå en tillräckligt lång tid för att 
kunna stifta bekantskap med verksamheten, 
mina kollegor och våra samarbetspartners. 
Arbetsgemenskapen är fin här på Hanahol-
men och jag är stolt över hur vi lyckats hålla 
igång dialogen mellan Sverige och Finland 
trots coronaviruset. Alla var snabba med att 
anpassa verksamheten till en ny verklighet”, 
berättar Andersson.

Tidigare jobbade Victor Andersson som stads-
sekretetare vid Helsingfors stad.

”Nordiskt samarbete har varit den röda tråden 
i alla mina jobb. Det känner jag stort engage-
mang för, såväl personligt som professionellt”, 
berättar han.

Under pandemiåret 2020 tvingades Hanahol-
men ompröva sin programfilosofi och övergå 
från analoga till digitala evenemang. Semina-
rier blev webbinarier.

”I stort sett alla program har ordnats digi-
talt sedan pandemiutbrottet. Det innebär att 
antalet programdeltagare i våra enskilda eve-
nemang ökat under året, eftersom man enkelt 
kunnat delta var man än befinner sig”, säger 
Andersson.

Nackdelen är uteblivna inkomster för Hana-
holmens konferenshotell, eftersom ytterst få 
tillställningar ordnats i huset.

”Men det positiva är att när samhället så små-
ningom återgår till det nya normala, kom-
mer vi att vara bättre rustade att ordna såväl 
analoga som digitala evenemang”, påpekar 
Andersson.

Victor och hans kollegor har analyserat värl-
den efter pandemin och vilka förändringar det 
kan medföra för Hanaholmen och det bilate-
rala samarbetet.

”Pandemin har gjort att vårt uppdrag, att 
främja samverkan mellan Sverige och Finland, 
blivit angelägnare än någonsin. De fysiska 
mötena har uteblivit, vilket i viss mån försvå-
rat nätverksbygget, men istället har vi sett ett 
ökat antal svenska deltagare i våra program, 
vilket är ett direkt resultat av digitaliseringen”, 
säger Andersson.

Trots att Hanaholmen var stängt i tre månader 
lyckades programavdelningen producera ett 
stort antal evenemang under 2020.

”Vi talar om cirka 80 evenemang med när-
mare 18 000 deltagare. Det visar att vi på kort 
tid lyckats anpassa oss till det nya läget och 
nått ut brett med vårt budskap”, konstaterar 
Andersson.

Ett av de mera omfattande projekt som 
Hanaholmen byggt upp under 2020 är det 
svensk-finska krisberedskapsprogrammet 
Hanaholmen-initiativet.

Programmet, som av statsministrarna Sanna 
Marin och Stefan Löfven beskrivs som ett 
utmärkt tillägg till det redan existerande sam-
arbetet, skall stärka den civila beredskapen i 
Sverige och Finland.

”Krisberedskapsprogrammet har tagits oer-
hört väl emot i båda länderna. Det ingår i 
Hanaholmens strategi att vara proaktiv och ta 
nya samarbetsinitiativ inom alla samhällsom-
råden, inte endast inom de områden man tra-
ditionellt förknippar med kultur. Det här är ett 
bra exempel på vårt breda samhällsuppdrag”, 
konstaterar Victor Andersson.

Många längtar efter att få mötas 
fysiskt och där är Hanaholmen 
den finaste tänkbara platsen. 
 
Victor Andersson
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Victor Andersson tillträdde som Hanaholmens nya programdirektör i slutet av 2019. Han efterträdde Maria Romantschuk, som 
avgick med pension vid årsskiftet. Foto: Hanaholmen

Vi måste absolut ta tillvara fördelarna med digitaliseringen. De fysiska 
mötena och aktiviteterna kommer att återupptas, men i allt större 
utsträckning med digitala inslag. 
 
Victor Andersson

Hanaholmens programverksamhet 2020 – en överblick
• Övergång från seminarier till webbinarier
• Ca 80 evenemang
• Närmare 18 000 deltagare
• Ett ökat antal svenska medverkande i programmen
• Ny studio med egen videoproduktion och egna sändningar
• Nya projekt som krisberedskapsprogrammet ”Hanaholmen-initiativet”
• Fem konstutställningar
• Fem nordiska filmer
• Guidade konstturer inne och ute i Konstparken
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Stor bredd i 
programverksamheten
Hanaholmens verksamhet 2020 inleddes 
med konstutställningen Lux Hanaholmen och 
avslutades med krisberedskapsprogrammet 
Hanaholmen-initiativet.

Däremellan producerade Hanaholmen ett 
flertal olika politikersamtal. författardialoger 
och konst- och kulturevenemang, som alla 
stimulerade det finsk-svenska samarbetet och 
bidrog till ökad förståelse för bägge samhällen 
och kulturer.

Hanaholmen utförde också två omfattande 
befolkningsundersökningar i Sverige och Fin-
land. Den första genomfördes i Finland innan 
coronapandemin slog till, medan den andra 
utfördes i både Finland och Sverige i slutet av 
året.

Undersökningarna visar att även om corona-
viruset och stängda gränser skapat oro i båda 
länderna har såväl finländarna som svensk-
arna en mycket positiv inställning till varandra.

En majoritet av finländarna ser Sverige som 
den viktigaste samarbetspartnern i världen 
och både svenskar och finländare förhåller sig 
positivt till ett tätare nordiskt kris- och bered-
skapssamarbete.

År 2020 deltog Hanaholmen för andra året i rad i den populära ljuskonstfestivalen Lux Helsinki. Tre verk av de finska konst-
närerna Emma Rönnholm och Jari Haanperä samt den svenska konstnären Åsa Maria Bengtsson visades i och utanför huset.

Verkkouutiset den 17 mars 2020
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Coronasamtal och ministerdialoger
Innan pandemin slog till hann Hanaholmen 
med att visa konst från Liljevalchs legenda-
riska konsthall, inviga den norska konstnären 
Börre Saethres skulptur Delta T i Konstparken, 
öppna dörrarna till Karin & Carl Larsson-utställ-
ningen i Galleriet, samt välkomna ett flertal 
finska och svenska beslutsfattare till kultur-
centret.

Från januari fram till den 18 mars, när Hana-
holmen tvingades stänga på grund av pan-
demiläget, välkomnades politiker som 
utrikesministrarna Pekka Haavisto, Ann Linde 
och Ine Eriksen Søreide, inrikesministrarna 
Maria Ohisalo och Mikael Damberg, de tidi-
gare statsministrarna Göran Persson och 
Paavo Lipponen samt justitieministrarna Mor-
gan Johansson och Anna-Maja Henriksson.

Efter återöppningen i juni övergick Hanahol-
men till digitala evenemang och inledde med 
en diskussionsserie under den samlande rub-
riken Finland och Sverige i coronakrisen.

Coronaserien inleddes med de tidigare stats- 
och utrikesministrarna Carl Bildt och Alex-
ander Stubb som debatterade bristen på 
internationellt samarbete i pandemin. Sam-
talsserien avslutades med utvecklingsminist-
rarna Ville Skinnari och Peter Eriksson, som 
tog pulsen på utvecklingssamarbetet och det 
humanitära biståndet i coronatider.

Finlands  utrikesminster Pekka Haavisto mötte sina norska  och svenska kollegor Ine Eriksen Søreide och Ann Linde på Hanahol-
men den 6 februari 2020. På agendan stod rättsstatsprincipen och frågan om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter.

61 % av finländarna ser Sverige som 
den viktigaste samarbetspartnern i 
världen 
 
Kantar TNS 10/2020

När inrikesministrarna Maria Ohisalo och Mikael Dam-
berg möttes på Hanaholmen i februari 2020 beslöt de att det 
finsk-svenska civila försvarssamarbetet bör utvecklas. Några 
månader senare lanserades det bilaterala krisberedskapspro-
grammet Hanaholmen-initiativet.
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Medan pandemin stängde ner det finska sam-
hället förde Hanaholmen intensiva förhand-
lingar om möjligheterna att skapa ett nytt 
svenskt-finskt krisberedskapsprogram. Sonde-
ringsarbetet utfördes av de tidigare ambassa-
dörerna Peter Stenlund och Anders Ljunggren.

Behovet var tydligt. Det finsk-svenska försvars-
samarbetet har fördjupats markant under 
de senaste åren och det har länge funnits en 
övertygelse om att det civila försvaret bör gå 
samma väg.

”Vi kommer att möta framtida kriser som 
cyberhot, naturkatastrofer, stora olyckor eller 
pandemier. Hanaholmen har alltid utgått 
från att Finland och Sverige är starkare till-
sammans och därför kän-
des det naturligt att utreda 
möjligheterna till ett tätare 
bilateralt kris- och bered-
skapssamarbete”, berättar 
Hanaholmens VD Gunvor 
Kronman.

Under sonderingssamtalen 
märktes ett mycket brett stöd för initiativet i 
både Sverige och Finland, inte minst på reger-
ingsnivå.

”Hanaholmens kulturcentrum för Sverige och 
Finland har framfört ett initiativ om att för-
djupa samarbetet kring civil krisberedskap 
och krishantering och vi anser att det är ett 
utmärkt tillägg till vidareutvecklingen av vårt 
redan existerande samarbete”, konstaterar Fin-
lands och Sveriges statsministrar Sanna Marin 
och Stefan Löfven i ett gemensamt uttalande.

Försvarshögskolan i Stockholm, som genomför 
olika utbildningar inom försvar, krishantering 
och säkerhet, ser positivt på den utveckling 
som krisberedskapsprogrammet innebär för 
samarbetet mellan Finland och Sverige.

”I nuläget saknar vi ett sektoröverskridande 
strategiskt, bilateralt krisberedskapspro-
gram där alla centrala samhällsaktörer är 

inblandade. Det här programmet kommer 
att fylla en mycket viktig roll, som kan hjälpa 
oss att bättre förbereda oss för framtida kri-
ser. Vi har bedrivit högnivåutbildningar sedan 
1950-talet, den erkända Solbackakursen är ett 
exempel, och vi tror att denna utbildning blir 
ett bra komplement för systemets och länder-
nas behov”, säger brigadgeneral Fredrik Ståhl-
berg, vicerektor vid Försvarshögskolan.

Finlands säkerhetskommitté, som hjäl-
per statsrådet och ministerierna i ärenden 
som berör övergripande säkerhet, är inne på 
samma linje.

”Vi har en lång tradition av nordiskt samar-
bete inom olika samhällsområden, men inget 

av våra tidigare program har 
omfattat så många olika 
samhällssektorer. Det nya 
programmet kan bygga 
vidare på och delvis inte-
grera det redan existerande 
Hagasamarbetet inom 
räddningssektorn och Sval-
bard-samarbetet inom häl-

sovården”, konstaterar generalsekreterare Petri 
Toivonen från Säkerhetskommittén.

Hanaholmen kommer att ansvara för det 
administrativa och praktiska genomföran-
det av initiativet medan Försvarshögskolan 
och Säkerhetskommittén ansvarar för utbild-
ningen. En rådgivande grupp med experter 
från Sverige och Finland kommer att bistå 
Hanaholmen i arbetet.

”Hanaholmen är van vid att fungera som en 
neutral och trovärdig mötesplats för centrala 
utrikes-, försvars-, och utbildningspolitiska pro-
jekt och program. Dessutom har Hanaholmen 
lång erfarenhet av att engagera civilsamhället 
och näringslivet, något som är viktigt eftersom 
beredskapsfrågor måste omfatta alla delar av 
samhället”, konstaterar Finlands tidigare för-
svarsminister, ordföranden för den rådgivande 
expertgruppen, Jan-Erik Enestam.

En majoritet av finländarna 
och svenskarna förhåller sig 
positivt till ett tätare nordiskt 
kris- och beredskapssamarbete. 
 
Novus/Kantar TNS 10/2020

Hanaholmen-initiativet 
ett nytt bilateralt krisberedskapsprogram
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Enligt Finlands och Sveriges statsministrar Sanna Marin och Stefan Löfven utgör Hanaholmen-initiativet ett utmärkt tillägg till 
det redan existerande svensk-finska samarbetet. Foto: Laura Kotila/Statsrådets kansli och Kristian Pohl/Regeringskansliet.

Hanaholmen-initiativet
• Ett krisberedskapsprogram bestående av två

delar: ett högnivåforum och en utbildning
• Årligen återkommande
• Riktar sig till nyckelpersoner från olika sektorer

som är involverade i den strategiska beslutsfatt-
ningen och hanterar civil beredskap

• Utförs i samarbete med Försvarshögskolan i Sve-
rige samt Säkerhetskommittén i Finland med
stöd av ländernas regeringar

• Inleds hösten 2021

Det här programmet kommer att 
fylla en mycket viktig roll, som kan 
hjälpa oss att bättre förbereda oss för 
framtida kriser. 
 
Brigadgeneral Fredrik Ståhlberg, vicerektor 
vid Försvarshögskolan i Stockholm.

Foto: Anders G Warne.
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Röster om Hanaholmens evenemang 2020

”Högaktuellt, 
påpassligt, varje år.”

”Ny aspekt på 
nordiskt samarbete.”

”Mitt arbete rör de nationella minoriteterna 
i Sverige och därför ansåg jag ert evenemang 
som intressant för mitt arbete, då sverigefinnar 

är en av våra fem nationella minoriteter.”””De här viktiga frågorna har 
behandlats alldeles för litet.”

”Inspirerade och belyste väl hur 
författaren skriver och arbetar.”

”Jag har inte ännu läst Stridsberg, men 
efter det här kommer jag att göra det.”

”Bättre förståelse av 
relationerna mellan 
Sverige och Finland.”

”Det gav ett långsiktigt perspektiv 
på svensk-finska relationer och 

hur de förändrats över tid.”

”Intressant för mig att höra hur man 
tänker i den svenska regeringen. Den 
finska hållningen känner jag bättre.”

”Jag fick idén om att med samma 
koncept ordna pedagogiska 

intervjuer för lärarstudenter.”
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”Intressant att höra om likheter och 
skillnader länderna emellan men också att 

höra hur yrkespersoner på olika nivåer i 
kulturlivet resonerar.”

”Gav nya insikter i hur Green 
Deal kan genomföras.”

”Där behandlades frågor som jag själv har 
funderat på som det inte har tagits ställning 

till så frankt som nu.”

”Insikt om hur vi i Finland 
kunde göra saker ännu bättre.”

”Som journalist tycker jag det är 
värdefullt att ta del av gedigna 

erfarenheter.”

”Högaktuellt tema och 
debattörer på toppnivå.”
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Nätverket Svenska nu, som arbetar med att 
stärka och sprida kunskap om det svenska 
språket i finska skolor i Finland, är det mest 
omfattande av de projekt som verkar inom 
ramen för Hanaholmens verksamhet.

Svenska nu har en egen budget och ett eget 
arbetsteam bestående av 6 personer. Teamet 
leds av projektchefen Mikael Hiltunen.

Effektfullt arbete med stor 
räckvidd

År 2020 uppvisade Svenska nu en omfattande 
aktivitet trots pandemin.

Nätverket nådde över 42 000 elever i hela lan-
det och genomförde 401 workshoppar och 
lektioner samt 456 föreställningar och guid-
ningar.

Närmare 300 skolor deltog i programmen och 
över 4000 lärare medverkade i fortbildningar, 
webbinarier och skolprogram som Svenska 

nu producerade. Ett stort antal lärare besökte 
också Svenska nu:s bord på olika mässor.

Under året lanserade Svenska nu åtta nya läro-
material, varav tre var videoserier avsedda för 
distansundervisningen.

I samarbete med svenska YLE utvecklade 
Svenska nu också ett nytt läromaterial om 
olika högtider. Dessutom skapades sexton nya 
skolprogram, varav tolv virtuella med tilläggs-
material. I de digitala programmen presente-
rades kända svenska besöksmål som Skansen 
och Kolmårdens djurpark.

Svenska nu deltog också i beredningen av 
regeringens nationalspråksstrategi och bidrog 
med en videoserie till justitieministeriets kam-
panj för ett inkluderande språkklimat. Dess-
utom tryckte Svenska nu på beredningen av 
regeringens program för att stärka inlärningen 
av det andra inhemska språket i skolorna.

De regionala beslutsfattarträffarna i Kotka och 
Varkaus fick i sin tur bred medial synlighet.

Demokraatti den 2 november 2020

Svenska nu skapar mervärde för finskspråkiga elever
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Den åländska superkocken Michael Björklund är en mycket uppskattad gäst i de finska skolorna.
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Citat av elever:

”Jag älskar svenska”

”Jag är ytterst intresserad och entusiastisk av 
svenska och så glad att jag lärt mig det ganska bra 
redan nu”

”Oli aivan muikea ohjelma ja toivon, että tämmö-
isiä tulisi lisää”

”Oli kivaa ja oli helppo ymmärtää mistä puhuttiin!”

Citat av lärare:

”Jag uppskattar verkligen möjligheten att berika 
undervisningen med ert material! Tusen tack!! Tack 
så hemskt mycket! Ni gör ett viktigt arbete :)”

”Kiitos taas! Ihanaa, että järjestätte ja saatte näitä 
ihmisiä (Jasmin, Micke, Tavga..) mukaan tähän. 
ja mahtavaa että korona-aikanakin voi saada vie-
railuita.”



31



32

Konst och kultur på 
Hanaholmen
Konsten och kulturen drabbades hårt av coro-
napandemin 2020. Konserter, utställningar 
och föreställningar ställdes in och de kultur-
evenemang som överhuvudtaget ordnades 
flyttade till nätet.

För att lyfta fram kulturens position som en 
bärande del av samhället ordnade Hanahol-
men under året ett flertal finsk-svenska för-
fattarsamtal, en kulturpolitisk dialogdag 
samt fem utställningar med kända finska och 
svenska konstnärer.

”Coronapandemin har varit en stor utmaning, 
men den har också skapat möjligheter. Vi har 
kunnat främja samarbetet och dialogen mel-
lan Finland och Sverige på nätet, genom att 
ordna intressanta kulturupplevelser som är 
lika lätta att följa oberoende var man bor”, kon-
staterar Hanaholmens VD Gunvor Kronman.

Under året utvecklade Hanaholmen även 
sitt publikarbete genom att erbjuda gui-
dade konstturer i Konstparken. Hanaholmens 
Konstpark lämpar sig speciellt väl för ett möj-
ligast tryggt besök, eftersom den befinner 
sig utomhus och det är lätt att hålla avstånd. 
Dessutom tillåts endast mindre grupper under 
guidningarna.

Konferenshotellet fortsatte att ta tillvara de 
möjligheter som Hanaholmens gedigna 
konstsamling inomhus erbjuder. De så kallade 
Art&Wine-veckosluten lockade folk tack vare 
noggrann planering och små besöksgrupper.
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Art&Wine-konceptet kombinerar Hanaholmens utbud av vacker 
nordisk konst och läcker mat och dryck.

Liljevalchs legendariska konsthall ställde ut delar av sin vårsa-
long på Hanaholmen vintern 2019–2020.

Malin Kivelä intervjuade sin svenska författarkollega Jonas Gar-
dell i oktober 2020.

Analoga kulturevenemang 
2020

• Vernissage och utställning;
Liljevalchs konsthall (2019–2020)

• Utställning: Lux Hanaholmen
• Vernissage och utställning:

Karin & Carl Larsson – Svenskt mys
• Vernissage och utställning:

Kaarina Kaikkonen – Livslinjer
• Utställning: Hanaholmens Konstpark

(presentation i Galleriet)
• En litterär eftermiddag med Anna

Takanen
• Hanaholmen på Folk & Kultur
• Schablonmåleri
• Art&Wine
• Konstguidningar
• Månadens nordiska film:

A white, white day
• Månadens nordiska film:

En komikers uppväxt
• Månadens nordiska film:

Flykten över gränsen
• HanaCiné: Monica Z
• HanaCiné: And then we danced

Digitala kulturevenemang 
2020
• Camilla Läckberg & Sirpa Kähkönen
• Jonas Gardell & Malin Kivelä
• Finsk-svensk kulturpolitisk dialogdag
• Kultur på recept?
• Juha Itkonen & Sara Stridsberg
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Foto: Tammi, Caroline Andersson
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”Att skriva är som ett sätt att 
tänka eller andas. Jag måste in i 
den där andningen för att stå ut 
med livet utanför”
 
Författaren Sara Stridsberg i samtal med sin 
finska kollega Juha Itkonen i december 2020
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Unik Carl Larsson-tavla 
gästade Hanaholmen
Den 25 februari öppnade Hanaholmens Gal-
leri dörrarna till en utställning som presente-
rade det legendariska svenska konstnärsparet 
Karin och Carl Larssons inredningsvärld.

Utställningen förmedlade Karin och Carl Lars-
sons inredningsideal i konstnärshemmet Lilla 
Hyttnäs i Sundborn i Dalarna. Hemtrevnaden 
återskapades med hjälp av antika möbler från 
perioden och med nyproducerade Carl Lars-
son-möbelserier.

”Carl och Karin Larsson var föregångare inom 
modern heminredning. Karin skapade det 
mesta av den djärva inredningen själv, medan 
Carl målade både i och av hemmet. Inred-
ningsstilen spreds också till Finland via Carl 
Larssons bok Ett hem”, berättar utställning-
ens kurator Nina Zilliacus.

Med på Hanaholmens utställning fanns en 
unik akvarellmålning av Carl Larsson, Lisbeth 
och körsbärsblom, som aldrig tidigare visats 
offentligt i Finland.

”Tavlan var försvunnen i USA i över 100 år. När 
den återfanns såldes den på auktion i Uppsala 
hösten 2013 för 2,5 miljoner svenska kronor. 
Därefter har den hängt i Anders Wiklöfs pri-
vata samling på Åland, varifrån den lånades 
ut till Hanaholmen”, säger Zilliacus.

Utställningen, som förverkligades i samar-
bete med Carl Larsson-gården och Rights & 
Brands för att uppmärksamma Kulturfonden 
för Sverige och Finlands 60-årsjubileum, fick 
stor uppmärksamhet i media.

Helsingin Sanomat, Hufvudstadsbladet, 
Antiikki & Design, Koti ja Keittiö och Viva-lehti 

Hanaholmen skapade under 2020 
ökad medvetenhet om svensk konst- 
och designhistoria i Finland. Endast 
Karin & Carl Larsson-utställningen 
lockade över 5 tusen besökare trots 
pandemin.
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är några av de dagstidningar samt inrednings- 
och livsstilsmagasin som lyfte fram utställ-
ningen. Även svenska Yle uppmärksammade 
Karin & Carl Larsson med inslag i TV och radio.

”Utställningen var planerad från februari till 
maj 2020. Corona-epidemin gjorde att gal-
leriet stängde efter bara några veckor, för 
att återöppna i juni. Ändå besöktes utställ-
ningen av över 5 000 personer, vilket är bra 
jämfört med andra utställningar. Utan avbrot-
tet hade det förstås blivit ännu bättre siffror”, 
säger Zilliacus.

Nina Zilliacus har gedigen erfarenhet av att 
i egenskap av kurator planera utställningar 
och fungera som mellanhand mellan långi-
vare och andra samarbetspartners. Hanahol-
men ser hon som en vacker oas med fortsatt 
stor utvecklingspotential.

”Eftersom galleriet är litet kunde man utnyttja 
mera modern teknik för att skapa en känsla 
av rymd. Bättre klimatförhållanden i utrym-
met skulle också öppna upp för mera klas-
sisk konst, vilket alltid lockar publik”, säger 
Zilliacus. Kurator Nina Zilliacus planerade Karin & Carl Larsson 

utställningen i samarbete med Hanaholmen, Carl Lars-
son-gården och Rights & Brands.

Carl Larssons akvarell Lisbeth och körsbärsblom visades 
2020 för första gången offentligt i Finland. Tavlan lånades 
ut till Hanaholmen från Andersudde, Anders Wiklöfs privata 
samling på Åland.

Karin och Carl Larsson stod för ett helt nytt sätt att utsmycka 
och dekorera hemmet och deras banbrytande inredningsstil, 
”the Swedish Style”, spreds runtom i Sverige och världen via 
Carl Larssons bok Ett hem. Parets luftiga och mysiga inred-
ning stod i bjärt kontrast till samtidens tunga, mörka och bor-
gerliga inredningsstil.
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att bäraren har haft ett varmt, kärleksfullt 
hjärta och upplevt olika känslor i dom. Då får 
jag en sådan känsla, sant eller inte, att det där 
känslotillståndet är med där i kläderna och för 
med sig nytt innehåll till mitt verk”, säger Kaik-
konen.

Under hösten och vintern 2020 till 2021 visade 
Hanaholmen Kaikkonens verk. Bland alstren 
märktes en nyinstallation, Livets riktlinjer, som 
visades i Galleriet, medan ett antal äldre verk 
visades i den övre hallen. Flera av konstverken 
bestod av gamla kläder.

Hanaholmen har sedan tidigare också ett 
permanent verk av Kaikkonen. I Konstparken 
utomhus står skulpturen Framåt, som invigdes 
2009 när det hade gått 200 år sedan Finland 
och Sverige gick skilda vägar. Verket består av 

”Jag har en känsla av att 
energin finns kvar i plaggen”

Kaarina Kaikkonen skapar 
konst av gamla kläder
När Kaarina Kaikkonen var tio år gammal dog 
hennes far framför hennes ögon.

För att hantera saknaden förminskade hon 
hans jacka och skjorta och bar dom på sig i 
skolan på dagarna.

”Det kändes som att pappas kärlek omgav 
mig när jag bar hans kläder. Det var en väl-
digt påtaglig känsla av att befinna sig i hans 
famn. Det gav mig energi”, berättar Kaarina 
Kaikkonen.

Den där energin har levt kvar i Kaikkonens 
arbeten under hela hennes karriär.

”Jag utgår kanske inte längre från min far, men 
föreställer mig fortfarande att den lilla energi 
som människan utstrålat finns kvar i kläderna, 
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metallkavajer som klättrar från hav till land 
längs granitblock.

”Ihärdiga framåtspringande kavajer återspeg-
lar enligt min mening Finlands historia, som 
präglas av kamp genom svårigheter mot 
seger”, säger Kaikkonen.

Kaikkonen har genom åren också haft ett 
flertal utställningar i Sverige. Umedalens 
skulpturpark visar som bäst en textilskulptur 
bestående av 160 rockar, A Path II.

”Kaikkonens installation var ursprungligen 
tänkt att vara temporär, men eftersom den 
blev så omtyckt har vi förnyat kavajerna flera 
gånger. Skulpturen har blivit en permanent 
del av parken”, berättar kuratorn för Umeda-
lens skulpturpark, Stefan Andersson.

Kaarina Kaikkonens nyinstallation i Hanahol-
mens galleri präglades av rätt klara och starka 
färger, något som enligt Kaikkonen inte är helt 
okomplicerat.

”Jag har alltid varit litet försiktig med färg 
i mitt liv, försökt undvika det i viss mån. Jag 
har betraktat färg som en njutning som är för 
lätt att skapa. Jag har också känt att mitt liv är 
annorlunda, det är inte bara glädje och glada 
färger utan består också av mörkare nyanser. 

Men ju äldre jag blivit, desto mera har jag till-
låtit mig att njuta av olika färger”, konstaterar 
Kaikkonen.

Kaarina Kaikkonen-utställningen ordnades i 
samarbete med Galerie Forsblom.



40



41

KONST PÅ HANAHOLMEN 2021
Tony ”Rubin” Sjöman – 
1 juni till 29 augusti
Den Manhattan-baserade mural- och studio-
artisten Tony Sjöman har skapat målningar 
runtom i världen och hans arbeten har visats i 
gallerier i USA och i Europa.

Följ vår hemsida och våra sociala medier för 
närmare information om utställningen.
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HANAHOLMENS 
KONFERENSHOTELL
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Ett utmanande år – men 
inte utan ljusglimtar
Coronaviruset slog benen av hotell- och res-
taurangbranschen. Hanaholmens konfe-
renshotell såg under året kraftigt minskade 
människoströmmar.

”Jag har jobbat i den här branschen hela mitt 
liv och aldrig upplevt något liknande. I slutet 
av februari avtog bokningarna för att stanna 
av helt i mars. Sen kom avbokningarna”, berät-
tar Hanaholmens hotelldirektör Kai Mattsson.

Det är framförallt de stora mötesgrupperna 
som lyst med sin frånvaro.

”Samtidigt är det där inkomsterna ligger, så 
det är klart att det har påverkat omsättningen 
rätt dramatiskt”, konstaterar Mattsson.

Bland ljusglimtarna under året nämner Matts-
son den Gourmet Away-tjänst som Restau-
rang PLATS på kort tid upprättade för att nå 
nya kunder. Han gläder sig också åt den akti-
vitet som restaurangen upplevde under som-
marmånaderna när virusläget för en stund 
såg ut att avta och optimismen bland befolk-
ningen ökade.

Dessutom lockades kunderna av olika Stayca-
tion-koncept, som det konstbetonade evene-
manget Art & Wine.

”Överlag måste jag ge en stor eloge till hela 
personalen, som jobbat och slitit hårt i en 
tuff tid. Hanaholmen upplevde ett rekordår 
2019 tack vare allas fina insatser. Den positiva 
utvecklingen såg ut att fortsätta 2020, men 
sen kom coronaviruset”, säger Mattsson.

Som ett bevis på personalens utmärkta arbete 
under året belönades Hanaholmen med Gäs-
ter älskar det-priset av Hotels.com.

”Vi fick snittbetyget 9,4 av 10 vilket på hotell-
språk betyder att besöksupplevelsen på 
Hanaholmen varit enastående”, berättar Kai 
Mattsson stolt.

Under året satsade Hanaholmen på att skapa 
möjligast trygga förhållanden för alla gäster. 
Detta genom att öka avståndet mellan bor-
den, intensifiera städningen och ta i bruk en 
ny virusdödande CovidSafe-skyddsfilm, som 
tejpades fast på olika ytor i huset.

”Jag tycker det är anmärkningsvärt att vi ändå 
haft närmare 41 000 gäster i huset under 
året. Det visar att kunderna litar på att vi tar 
vårt ansvar i en utmanande tid”, konstaterar 
Mattsson.

Booking.com (1-10) 9,2

Hotels.com (1-10) 9,4

Tableonline (1-5) 4,54

Tripadvisor (1-5) 4,5

Facebook (1–5) 5,0

Google My Business (1–5) 4,6

Kundnöjdhet, Hanaholmens 
konferenshotell och restaurang 
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Hotelldirektör Kai Mattsson, Matias, Jessika, Pinja och Restaurang PLATS kökschef Lukas Hemnell är stolta 
över det fina betyg som Hanaholmen fått av sina kunder.
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restaurangen. Den ger också en fascinerande 
inblick i arbetet bakom kulisserna: fiskaren 
som drar upp dagens fångst, kocken som ska-
pat Hanaholmens öl och ekobonden som står 
bakom det läckra köttet.

”Det har varit otroligt intressant och inspire-
rande att jobba med boken. Här handlar det 
om gastronomi, mat som är så god att man 
helst bara vill fortsätta äta den. Det finns också 
en del rätter som inte är helt enkla att tillreda, 
men recepten är avsedda att inspirera, man 
behöver inte följa allt till punkt och pricka”, 
säger Nina Weckström, som skrivit texten.

Enligt Nina Weckström kan alla som tycker 
om god mat och vackra fotografier ha glädje 
av boken.

”Helheten är väldigt fin. Ett stycke Hanahol-
men med en massa maffig mat och njut-
ningsfulla bilder”, säger hon.

Fotografen Robert Lindström beskriver arbe-
tet med boken som en stor njutning.

”Vi fick förverkliga oss själva och fritt föra fram 
idéer och tänka ut olika bildvinklar. Det var en 
glädje att gå till jobbet”, säger han.

Robert Lindströms fotofilosofi korrelerar med 
Lukas Hemnells tankar om mat. Båda beto-
nar det rena och naturliga, Robert i bild, Lukas 
i smak.

Restaurant PLATS fick en egen 
kokbok
Hanaholmens restaurang PLATS har sedan 
kökschefen Lukas Hemnell tog över rodret 
sommaren 2017 medvetet satsat på ekolo-
gisk och närproducerad nordisk mat.

Fokus ligger på råvarorna och deras smak och 
kvalitet.

”Jag är själv uppvuxen i skärgården och min 
inspiration och matfilosofi baserar sig långt på 
vad havet, skogarna och åkrarna i närheten har 
att erbjuda”, berättar Hemnell.

Lukas Hemnell och hans team har vid ett 
flertal tillfällen uppmärksammats positivt av 
media. Kundrecensionerna på nätet är också 
generösa, vilket lett till ett högt betyg på bok-
ningsplattformen TableÓnline.

”Speciellt nu under pandemiåret har det varit 
roligt att se de positiva kommentarerna. De 
har bidragit till att hålla humöret uppe”, säger 
Hemnell.

För att ytterligare sprida kunskap om sin mat-
lagningskonst har Lukas under året jobbat på 
en kokbok tillsammans med journalisten Nina 
Weckström och fotografen Robert Lindström.

Boken presenterar inte endast ett flertal av 
de för- huvud- och efterrätter som serveras i 

Hummersoppan är en av fotografen Robert Lindströms favo-
riter.
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Restaurant PLATS –  
Nordisk gastronomi 
från Hanaholmens 
kök
• Kokbok om Hanaholmens

kök
• Recepten skapade av köks-

chef Lukas Hemnell
• Text: Nina Weckström
• Foto: Robert Lindström
• Ges ut på svenska av Förlaget
• Ges ut på finska av Teos
• Boken kan köpas av Hanahol-

men och i bokhandeln

Fotografen Robert Lindström, kökschefen Lukas Hemnell och författaren Nina Weckström har tillsammans skapat Hanaholmens 
kokbok.

”Min egen filosofi har alltid varit att det jag 
fotograferar skall se så naturligt ut som möj-
ligt. Här gäller det att planera noggrant i för-
väg, god planering är halva arbetet”, säger 
Lindström.

Favoriträtter i boken?

”Hummersoppan eller sik-rätten”, svarar Lind-
ström.

Nina Weckström väljer en för-, en huvud- och 
en efterrätt.

”Ren och morot till förrätt för att ingredien-
serna är så enkla och ärliga. Gös och fänkål till 
huvudrätt för att gösen är en så fantastisk fisk. 
Slutligen skulle jag välja Malt och Kumquat till 
efterrätt eftersom det lyfter den klassiska fin-
ska påskdesserten memma till en ny kulina-
risk nivå”, säger hon.
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DE FYRA NORDISKA 
FONDERNA
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Kulturfonden för 
Sverige och Finland 60 år
Hanaholmens huvudman, Kulturfonden för 
Sverige och Finland, fyllde 60 år 2020.

Även om coronapandemin omkullkastade 
en del jubileumsplaner blev verksamhetsåret 
aktivt.

Fonden var en av drivkrafterna bakom det nya 
krisberedskapsprogrammet Hanaholmen-ini-
tiativet.

Jubileumsåret till ära initierade fonden också 
Hanaholmens Karin & Carl Larsson-utställning 
samt en ny bok, Partiernas vägskäl, som beskri-
ver det politiska landskapet i Sverige och Fin-
land.

I en recension i Östgöta Correspondenten 
konstaterade Expressens tidigare chefredak-
tör Olle Wästberg att ”Sverige i hög grad borde 

ha Finland som förebild när det gäller demo-
krati.”

I Hufvudstadsbladet påpekade Peter Sten-
lund att antologin visar ”hur demokratin och 
rättsstaten i Sverige och Finland möter likar-
tade framtidsfrågor”.

Vasabladet och Österbottens Tidning konsta-
terade i sin tur att boken visar att det varken i 
Finland eller i Sverige ännu finns några tecken 
på att ”vi skulle vara på väg att lämna den libe-
rala demokratin bakom oss till förmån för ett 
mera auktoritärt system”.

Fonden satsade under året också på att stärka 
sitt visuella varumärke. Detta genom att bygga 
upp en helt ny hemsida och genom att skapa 
nya logotyper för sig själv och de olika projekt 
som fonden driver genom Hanaholmen.

”Det finsk-svenska samarbetet 
har utvecklats enormt mycket 
under de senaste tio åren, inte 
minst inom försvarsområdet”
Jan-Erik Enestam, fondordförande 2011–2020
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Kulturfonden för Sverige och Finland i ett nötskal
• Grundades 1960 efter beslut av regeringarna i Sverige och i Finland
• Hanaholmens huvudman och uppdragsgivare
• Driver ett stort antal evenemang och projekt genom Hanaholmen
• Delar ut aktivitetsbidrag och stipendier
• Initiativtagare till Tandem Forest Values, Sveriges skogsforskningsgåva till

Finland100
• Initiativtagare till Tandem Cultural Dialogues – ett kulturpolitiskt seminarium i

Stockholm
• En av stiftarna till Finlandsinstitutet i Stockholm – representerad i Finlandsinstitutets

styrelse

Kulturfonden för Sverige och Finland – styrelse 2020
Kulturfonden för Sverige och Finlands styrelse utses för en treårsperiod av Sveriges 
och Finlands regeringar. Fonden består av tre representanter för varje land och 
ordförandeskapet roterar mellan Finland och Sverige. Ordförande 2020 var tidigare 
landshövding Chris Heister.

Finländska utskottet: minister Jan-Erik Enestam (ordf.), vicehäradshövding Anneli 
Jäätteenmäki, riksdagsledamot Johan Kvarnström.
Suppleanter: riksdagsledamot Veronika Honkasalo, riksdagsledamot Outi Alanko-
Kahiluoto, fil.dr Lauri Heikkilä.

Svenska utskottet: tidigare landshövding Chris Heister (ordf.), professor Jarmo Lainio, 
riksdagsledamot Annika Hirvonen. 
Suppleanter: professor Martin Hårdstedt, direktör Ola Kellgren, riksdagsledamot 
Emilia Töyrä.

I december 2020 blev vicehäradshövding Anneli Jäätteenmäki ny ordförande för det 
finska utskottet efter minister Jan-Erik Enestam. VD Stefan Wallin valdes in som ny 
styrelseledamot. Jäätteenmäki och Wallin tillträdde sina poster i januari 2021.
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TANDEM LEADERSHIP
I oktober 2020 fick deltagarna i fondens och 
Hanaholmens svensk-finska ledarskapspro-
gram Tandem Leadership motta sina diplom. 

SVENSKA PROGRAMDELTAGARE 2020
• Alexandra Davidsson
• Simon Edström
• Björn Fondén
• Rebecka Jansson
• Marcus Johansson
• Dan Lainio
• Emelie Molén Eskhult
• Sanna Norén
• Mohamed Nuur
• Diana Van

FINLÄNDSKA PROGRAMDELTAGARE 2020
• Mathias Berglund
• Sauli Böhm
• Johannes Koponen
• Julia Lindholm
• Mari Männistö
• Tuomas Nuotio
• Heidi Saarinen
• Maria Teikari
• Eero Vassinen

Tandem Leadership riktar sig till unga från 
Sverige och Finland som vill utveckla och för-
bättra sina ledaregenskaper och skapa nya 
gränsöverskridande kontakter.
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Kulturfonden för Sverige och Finlands nya sty-
relseordförande, vicehäradshövding Anneli 
Jäätteenmäki är glad över att få främja samar-
betet mellan Finland och Sverige inom ramen 
för fondens och Hanaholmens arbete.

Jäätteenmäki beskriver sig som en aktiv nord-
ist som varit intresserad av nordiskt samarbete 
sedan sin ungdom.

”Samarbetet mellan Finland och Sverige är 
viktigt och värdefullt även om den nordiska 
omgivningen har förändrats sedan Sverige 
och Finland gick med i EU. Men vi är grannar, 
vi har en gemensam historia och likadana vär-
deringar”, säger hon.

Jäätteenmäki säger att hon tar över ordföran-
deskapet för en välskött fond med kunnig och 
engagerad personal.

På grund av coronaviruset är situationen ändå 
utmanande med delvis permitterad perso-
nal på Hanaholmen och minskade inkomster 
eftersom kulturcentret inte kunnat ordna eve-
nemang i huset.

”I det här läget är det viktigt att stöda VD och 
hela personalen. Tillsammans kommer vi att 
klara utmaningen eftersom vår verksamhet 
står på en stabil grund. Jag ser fram emot nya 
möten och nya gemensamma planer”, säger 
Jäätteenmäki.

Anneli Jäätteenmäki är hemma från Lappo i 
Österbotten och hennes modersmål är finska. 
Hon har ibland förundrat sig över bristen på 
samarbete över språkgränsen i regionen.

”Det är 50 kilometer så möts du av ett nytt 
språk. Varför är det inte mera samarbete mel-
lan svenska och finska skolor i Österbotten? 
Det förstår jag inte”, säger hon.

Jäätteenmäki tror att hon som finskspråkig 
kan stärka fondens förankring i det finsksprå-
kiga Finland.

”Det vore bra om jag kunde bredda det 
svensk-finska samarbetet på gräsrotsnivå. Alla 
skall kunna ta del av den fina gemenskapen 
länderna emellan, också de finskspråkiga. 
Även om vi talar sämre svenska skall det inte 
vara något hinder för ett gott samarbete”, kon-
staterar Jäätteenmäki.

Vicehäradshövding Anneli 
Jäätteenmäki
• Född och uppvuxen i Lappo i

Österbotten
• Riksdagsledamot 1987–2004
• Justitieminister 1994–1995
• Vald till Finlands första

kvinnliga statsminister 2003
• Ledamot av

Europaparlamentet 2004–2019

”Samarbetet mellan Finland och Sverige är värdefullt”

Norden har alltid betytt mycket för Anneli Jäätteenmäki
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Foto: Jaakko Martikainen
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Förutom Kulturfonden för Sverige och Finland, 
som är den största bilaterala fonden i Norden, 
administrerar Hanaholmen också tre andra 
nordiska fonder: Kulturfonden för Finland och 
Norge, Kulturfonden för Finland och Danmark 
samt Kulturfonden Island-Finland.

Alla de nordiska fonderna har till uppgift att 
stimulera det bilaterala samarbetet och främja 
samhälleliga och kulturella förbindelser.

Fonderna delar ut aktivitetsbidrag och vistel-
sestipendier för att öka det allmänna intres-
set för respektive länder. Fonderna finansierar 
också egna projekt som genomförs i samar-
bete med Hanaholmen.

Ett av dessa projekt, ledarskapsprogram-
met Arctic Lead, inleddes av Kulturfonden 
för Finland och Norge år 2020. Programmet 
uppmuntrar unga i de båda länderna till nät-
verkande och gränsöverskridande samarbete.

Under året överräckte Norge också formellt 
det konstverk som landet beslöt ge som gåva 
till finska staten när Finland firade 100 år av 
självständighet 2017. Den norska konstnären 
Børre Sæthres ljuskonstverk Delta T invigdes i 
Hanaholmens Konstpark i februari 2020.

Hanaholmens administrativa direktör Satumari Hagelberg 
hjälpte Børre Sæthre med alla de praktiska arrangemangen kring 
konstverket. Foto: Hanaholmen

HBL den 6 februari 2020

Kulturfonden för Finland och Norge – mångsidiga 
insatser för finskt-norskt samarbete



57

Delta T lyser upp 
Hanaholmens Konstpark
Den norska konstnären Børre Sæthre vill 
ogärna förklara sina verk, men han är mycket 
noggrann med detaljerna.

Innan ljuskonstverket Delta T invigdes besökte 
Børre Sæthre Hanaholmen ett par gånger för 
att se att allt stod rätt till med installationsar-
betet.

Det var viktigt för Børre att ljuset i Delta T skulle 
vara det rätta - inte för blått, inte för grönt, inte 
för starkt, inte för svagt.

”När alla detaljer väl är på plats överlåter jag 
gärna tolkningen och upplevelsen av verket till 
betraktaren”, konstaterar Sæthre.

Han säger ändå att formen på Delta T gärna 
skall associera till utveckling och kommuni-
kation samt människans drift att utforska det 
okända.

”Jag gillar tanken på en naken, lysande delta-
form som har landat i en trädkrona, som om 
den släppts ned från rymden. Den svävar där 
och sänder en signal tillbaka till sitt hem i yttre 
rymden”, säger han.

Børre Sæthre var också på plats tillsammans 
med Norges och Finlands utrikesministrar Ine 
Eriksen Søreide och Pekka Haavisto när ver-
ket invigdes i Hanaholmens Konstpark den 5 
februari.

”Både Finland och Norge har under sina själv-
ständighetsår upplevt ekonomisk framgång, 
jämställdhet och en närmare integration. Idag 
står vi tillsammans i kampen för en öppen, fri 
och demokratisk värld. Skogen är också något 
vi har gemensamt och den här installationen 
i toppen av en tall symboliserar just det”, kon-
staterade Ine Eriksen Søreide vid invignings-
ceremonin.

”Jag gillar tanken på 
en naken, lysande 
deltaform som har 
landat i en trädkrona, 
som om den släppts 
ned från rymden”, 
säger konstnären Børre 
Sæthre om Delta T.
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”Arctic Lead erbjöd 
mig en fin möjlighet 
att fördjupa mina 
kunskaper om 
ledarskap och om 
Norge-relaterade 
frågor. Jag har 
redan fått en hel del 
inspiration från mina 
norska och finska 
deltagarkollegor.” 

Reetta Ilo, deltagare i Arctic 
Lead
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Arctic Lead bygger broar 
mellan Finland och Norge
Ledarskapsprogrammet Arctic Lead inledde 
verksamheten med sin första kurs i oktober 
2020.

Programmet, som riktar sig till unga professi-
onella från Norge och Finland, ordnades som 
ett hybridevenemang där man både möttes 
på plats i respektive länder och över nätet.

”Jag har arbetat inom det nordiska startup-eko-
systemet i flera år och har under den tiden 
haft nära relationer till mina arbetskamrater i 
Norge. Arctic Lead erbjöd mig en fin möjlighet 
att fördjupa mina kunskaper om ledarskap 
och Norge-relaterade frågor. Jag har redan fått 
en hel del inspiration från mina norska och fin-
ska deltagarkollegor”, säger en av de finländ-
ska programdeltagarna, Reetta Ilo.

Med sig i Arctic Lead-programmet har Reetta 
8 deltagarkollegor från Finland och 9 från 
Norge. Deltagarna kommer få insyn i norskt- 
och finskt samhälls- och näringsliv och tanken 
är att låta dom lära sig av varandra och av de 
föreläsare som gästar kurserna.

Kulturfonden för Finland och Norge – styrelse 2020
Finland: specialsakkunnig Eero Hokkanen (ordf.), ambassadör Pekka Huhtaniemi och 
överintendent Susanna Pettersson. 
Suppleanter: företagskonsult Torfinn Slåen, kommunikationschef Anniina Korpela och 
direktör Jan Förster.

Norge: VD Christian Bjelland (ordf.), generalsekreterare Espen Stedje och VD Trude 
Gomnæs Ugelstad.
Suppleanter: sektionsledare Brit Holtebekk, administrativ direktör Anna-Maija Isachsen 
och konstnärlig ledare Lise Nordal

I december 2020 utsåg undervisnings- och kulturministeriet de styrelsemedlemmar 
som skall representera Finland i Kulturfonden för Finland och Norge åren 2021–2023. 
Specialsakkunnig Eero Hokkanen fortsätter som ordförande medan rektor Teemu Kokko 
och verksamhetsledare Tove Ekman valdes in som nya styrelseledamöter. Suppleanterna 
kvarstår.

Kulturfonden för Finland och Norge är också huvudman för det Finsk-norska 
kulturinstitutet i Oslo. Fonden utser institutets styrelse och stöder dess verksamhet genom 
projektbidrag.

”Jag såg Arctic Lead som en spännande möj-
lighet att utveckla mina ledaregenskaper och 
lära mig mera om det arktiska samarbetet. 
Programmet rekommenderades också varmt 
av de som gått den svenska motsvarigheten 
till kursen”, konstaterar Andreas Oftedal från 
Norge.

Programmet styrs av Kulturfonden för Finland 
och Norge i samarbete med Hanaholmen, 
Norges ambassad i Helsingfors och Finlands 
ambassad i Oslo.

”Eftersom vi är ett flertal finsk-norska aktörer 
som driver programmet kan vi erbjuda delta-
garna kunniga och insatta föreläsare från både 
Finland och Norge. När programmet tagit slut 
kommer vi att ordna alumni-evenemang för 
att följa upp kursdeltagarnas erfarenheter och 
höra hur de utnyttjat kunskapen i sitt yrkesliv”, 
säger fondens finska styrelseordförande Eero 
Hokkanen.
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Det var framförallt två faktorer som avgjorde 
minister Jan-Erik Enestams beslut att ta över 
ordförandeskapet i Kulturfonden för Finland 
och Danmark.

För det första har han jobbat i Danmark i sex 
år och ville därför gärna återuppta samarbe-
tet med danskarna.

För det andra kände Enestam att det var dags 
att ta itu med något nytt.

”Jag har suttit som ordförande i Kulturfonden 
för Sverige och Finland i tio år och det är en 
lång period. Normalt brukar jag avsluta mina 
förtroendeuppdrag efter fem år. Dessutom är 
den finsk-danska fonden mycket mindre än 
den finska-svenska, vilket ger arbetet en lug-
nare rytm med färre möten. Det passar min 
nuvarande livssituation”, konstaterar Enestam.

Jan-Erik Enestam har ett brett perspektiv på 
det nordiska samarbetet.

Han har jobbat som riksdagsledamot och sut-
tit i den finska regeringen med ett flertal olika 
ministerportföljer.

Han har varit partiordförande och verkat som 
direktör för Nordiska rådet i Köpenhamn.

Hur ser Jan-Erik Enestam på det nordiska 
samarbetet i skuggan av coronapandemin?

”Både det svensk-finska och nordiska samar-
betet har tagit skada av det sätt man hanterat 
coronaepidemin. De nationella intressena har 
dominerat. En bättre koordinering av åtgär-
derna skulle ha behövts”, säger Enestam.

De försämrade relationerna går ändå att han-
tera och kan enligt Enestam innebära en 
nystart för samarbetet.

”Det är precis det här som det nya krisbered-
skapsprogrammet Hanaholmen-initiativet tar 
fasta på. Målet är att utveckla en gemensam 
strategi för hur vi kan hantera framtida civila 
kriser. Först bilateralt, mellan Sverige och Fin-
land och sedan på ett nordiskt plan”, säger 
han.

Hanaholmen-initiativet är en slags fortsätt-
ning på Enestams skötebarn, det försvarspoli-
tiska forumet Hanating, som lovordats bland 
annat eftersom parlamentariker i Sverige och 
Finland kunnat samtala och mötas under 
mera informella omständigheter.

”Framtidens kriser är inte enbart militära. 
Coronapandemin och cyberattackerna är 
exempel på detta. Den civila krishanterings-
förmågan måste därför utvecklas och här vill 
vi med Hanaholmen-initiativet göra en insats. 
Initiativet har tagits väl emot, med uttryckligt 
stöd från våra länders statsministrar”, konsta-
terar Enestam.

”Framtidens kriser är inte enbart militära”

Jan-Erik Enestam ny ordförande för Kulturfonden för 
Finland och Danmark
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Kulturfonden för Finland och Danmark – styrelse 2020
Finland: Bergsrådet Juha Rantanen (ordf.), direktör Jonas Geust, enhetschef Veikko 
Kunnas och författaren Anni Ylävaara.
Suppleanter: försäljningschef Markus Ikäheimonen, intendent Maria Didrichsen, konsult 
Henrik von Pfaler och redaktör Susanna Inkinen.

Danmark: Finlands honorära generalkonsul i Danmark, kammarherre Fritz Schur (ordf.), 
medlem i Foreningen Nordens landsstyrelse Birte Fangel, lektor Jakob Steensig och 
författaren Martin Glaz Serup.
Suppleanter: medlem av Europaparlamentet Morten Løkkegaard, medlem i Foreningen 
Nordens landsstyrelse Bent Jensen, författaren Steen Svanholm, professor Pirkko 
Raudaskoski.

I december 2020 utsåg undervisnings- och kulturministeriet i Finland de medlemmar 
som skall representera Finland i Kulturfonden för Finland och Danmark åren 2021 till 
2023. Minister Jan-Erik Enestam utsågs till ny ordförande medan den övriga styrelsen 
består av kommunikationschef Mary Gestrin (ny), enhetschef Veikko Kunnas och författare 
Anni Ylävaara.
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Kulturfonden Island-
Finland
Liksom de andra nordiska fonderna delar Kul-
turfonden Island-Finland årligen ut bidrag till 
enskilda personer, organisationer och fören-
ingar för projekt som främjar kontakterna och 
kulturutbytet länderna emellan.

Vid styrelsemötet i maj 2020 beviljade fon-
den sammanlagt 25 750 euro i bidrag för det 

Kulturfonden Island-Finland – styrelse 2020
Finland: Stadsdirektör Pekka Timonen (ordf.) och fil.mag. Riitta 
Heinämaa.
Suppleant: kapellmästare Petri Sakari.

Island: Konsulent Áslaug Dóra Eyjolfsdóttir och arkitekt Málfríður 
Kristjánsdóttir.
Suppleant: konsulent Baldur Þórir Guðmundsson.

senare halvåret 2020 och det första halvåret 
2021.

Det totala antalet ansökningar från Island 
och Finland var 69 och styrelsen beslöt dela 
ut bidrag till 35 sökande.

Stadsdirektören i Lahtis, Pekka Timonen, leder 
Kulturfonden för Island och Finlands arbete.
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Foto: Hanaholmen
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HANAHOLMENS 
LEDNING, PROJEKT 
OCH PROGRAM 2020
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Hanaholmens ledning
Hanaholmens och de bilaterala fondernas 
dagliga arbete leds av verkställande direk-
tören Gunvor Kronman. Hotelldirektör Kai 
Mattsson är chef för hotell-, konferens- och 
restaurangverksamheten.

I ledningsgruppen ingår förutom Kronman 
och Mattsson även Hanaholmens programdi-
rektör Victor Andersson, administrativa direk-
tör Satumari Hagelberg, ekonomidirektör 
Agneta Roine och kommunikationsdirektör 
Håkan Forsgård.

Hanaholmens direktion
Hanaholmens direktion har det övergripande 
ansvaret för Hanaholmens verksamhet. Direk-
tionen består av fem medlemmar från Finland 
och fem från Sverige och ordföranden utses av 
undervisnings- och kulturministeriet i Finland.

Som direktionsordförande verkar vicehärads-
hövding Kimmo Sasi.

Hanaholmens direktion 2020

Ordförande: vicehäradshövding Kimmo Sasi

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

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

Samhälle och näringsliv

• Arctic Lead
• Framtidsforum
• Globsol
• Hanaholmen-initiativet
• Hanating
• Hanalys
• Tandem Leadership

Språk och utbildning
• Lärarfortbildning
• Nordiska Pärlekurser
• Svenska nu

Högskolor och forskning
• HanaAcademy
• Sustainable Cities in the Nordic-Baltic Region

Konst och kultur
• Nordiska Nätter
• Konstparken
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Hanaholmens evenemang 2020

Samhälle och näringsliv
• Den växande stormakten Kina – hot eller möjlighet?
• HAnalys 2020 - Finland, Sweden and Norway in the multilateral coo-

peration
• Svensk-finsk politikerdialog: Maria Ohisalo & Mikael Damberg
• Svensk-finsk politikerdialog: Paavo Lipponen & Göran Persson
• Tandem Leadership 2020
• Svensk-finsk politikerdialog: Anna-Maja Henriksson & Morgan

Johansson
• Coal is the Central Threat to the Climate - Launch event of SNS Eco-

nomic Policy Council Report 2020
• Tandem Leadership Alumni meet up x 3
• Finland och Sverige i coronakrisen: 1. Vad hände med det internatio-

nella samarbetet?
• Finland och Sverige i coronakrisen: 2. Kan EU gå stärkt ur corona-

krisen?
• Finland och Sverige i coronakrisen: 3. Vad händer med (detalj)han-

deln?
• Finland och Sverige i coronakrisen: 5. Hur kan vi åstadkomma en

gemensam nordisk beredskapsstrategi?
• Finland och Sverige i coronakrisen: 7. Coronakrisens påverkan på can-

cervården i våra länder
• Framtidsarenan (digitalt, 4 program)
• Helena Ranta Forum: humanitärt arbete, konfliktlösning och mänsk-

liga rättigheter
• Svensk-finsk politikerdialog: Peter Eriksson & Ville Skinnari
• Arctic Lead - finskt-norskt ledarskapsprogram
• Jubileumsseminarium: J. K. Paasikivi 150 år
• A post-pandemic path to success - what can Denmark and Finland

learn from each other?
• Hanating 2020: The Future of Nordic Cooperation in Foreign and

Security Policy
• Globsol 2020
• The Nordic contribution to EU-Africa partnership
• Krister Wahlbäcks livsverk – Finlandsfrågan i svensk politik
• After 25 years of Common EU Membership - Working Together for a

Greener European Future
• Demokratinätverk 21
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Språk och utbildning
• Kulturturen: Lux Hanaholmen
• Lärarträff i Kajana
• Svenska nu på Educa-mässan
• Fortbildning för språklärare – vardagliga språkduschar
• Studiehandledarnas fortbildningsdagar – Tammerfors
• Gå ut och var glad din jävel (Björneborg och Helsingfors)
• Barnevenemang på Sveriges ambassad
• Svenska nu-nätverkets delegationsmöte 2020
• Finland och Sverige i coronakrisen: 4. Framtidens undervisning
• Kulturturen på Hanaholmen: Rundtur & Konstquiz
• Flerspråkighet som resurs i Kotka
• Svenska nu-nätverkets delegationsmöte 2020
• Träff med Björneborgs rektorer
• SRO:s höstfortbildning
• Sverigepaket 2020
• Uppdatera dina Sverigekunskaper 2020
• Ska vi bli vänner? – webbinarium om vänskolverksamhet
• Flerspråkighet som resurs i Varkaus

Högskolor och forskning
• The role of the academic profession in the knowledge society
• Designing Beyond Ourselves for a Sea in Distress
• Education with Sustainability
• Ekologisk och social hållbarhet i framtidens skola
• Digitala diskussioner Forskartorget Bok & Bibliotek
• The Annual Hanaholmen Lecture
• Hanaholmens dialogpaus: kunskaper om och attityder till varandra,

erfarenheter av samarbete mellan Sverige och Finland
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Konst, film och kultur
• Utställning: Liljevalchs konsthall @ Hanaholmen
• Lux Hanaholmen
• En litterär eftermiddag med Anna Takanen
• Månadens nordiska film: A white, white day
• Hanaholmen på Folk och kultur
• Invigning av Norges gåva till Finland100 – ljuskonstverket Delta T
• Vernissage: Karin & Carl Larsson - Svenskt mys
• Utsällning: Karin & Carl Larsson: Svenskt mys
• Skapa på lördag: Schablonmåleri
• Månadens nordiska film: En komikers uppväxt
• Hanaholmens läsecirkel: Patrik Svenssons Ålevangeliet
• Finland och Sverige i coronakrisen: 6. Konst och kultur – Hur klarar sig

museerna?
• Svensk-finsk författardialog: Camilla Läckberg & Sirpa Kähkönen
• HanaCiné-utomhusbio: Monica Z
• HanaCiné-utomhusbio: And then we danced
• Utställning: Hanaholmens Konstpark
• Utställning: Kaarina Kaikkonen
• Vernissage: Kaarina Kaikkonen
• Svensk-finsk författardialog: Jonas Gardell & Malin Kivelä
• Månadens nordiska film: Flykten över gränsen x 2
• Kulturpolitisk dialogdag
• PÄRLE-seminariet om litteraturutbyte och översättningar
• Kultur på recept?
• Svensk-finsk författardialog: Juha Itkonen & Sara Stridsberg
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Pandemiåret 2020 var ett prövningens år för 
Hanaholmen liksom för så många andra insti-
tutioner, företag och organisationer.

Det gick inte att arrangera normal program-
verksamhet i huset och hotell- och restau-
rangverksamheten såg kraftigt minskade 
kundströmmar.

Ändå finns det många ljusglimtar i verksam-
hetsåret.

Efter den ofrivilliga pandemistängningen 
öppnade programverksamheten upp med 
besked i juni med ett digitalt toppmöte mel-
lan de tidigare stats- och utrikesministrarna 
Carl Bildt och Alexander Stubb.

Därefter digitaliserades verksamheten i 
rekordfart och Hanaholmen kunde bjuda på 
ett stort antal webbinarier om politik, försvar, 
utbildning, konst och litteratur.

Konferenshotellet skapade i sin tur nya coro-
na-anpassade besökskoncept vilket lockade 
en hel del kunder trots pandemin.

I samarbete med Kulturfonden för Sverige och 
Finland tog Hanaholmen under året också ini-
tiativ till ett av sina genom tiderna mest ambi-
tiösa projekt.

Det så kallade Hanaholmen-initiativet är ett 
nytt sektoröverskridande krisberedskapspro-
gram, som skall stärka den civila krishante-
ringsförmågan i Sverige och Finland.

Programmet, som fått uttryckligt stöd av såväl 
Finlands som Sveriges statsministrar, utförs i 
samarbete med Försvarshögskolan i Stock-
holm och Säkerhetskommittén i Finland och 
inleds hösten 2021.

Slutord
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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

hanaholmens effektrapport 
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