
Brobyggende 
projekt hos 

Svensk-danska 
kulturfonden



Svensk-dansk kulturfond har 
gennem årene støttet mange 
forskelligartede projekter indenfor 
videnskab, erhvervsliv, kultur og 
samfund. Der er blevet arrangeret 
udstillinger, musik- og litteraturfesti-
valer, danse- og musikforestillinger, 
udvekslinger til styrkelse af relationer 
og viden, svensk/dansk oversættels-
er af kendte værker mv.

Hvem kan ansøge? 
Enkeltpersoner, organisationer, 
foreninger og institutioner. 

Hvornår kan du søge? 
Der er én årlig ansøgningsrunde, 
som ligger i starten af året.   

Hvor meget kan du an-
søge om? 
Normalt ligger fondens tilskud på 
mellem 20.000 - 50.000 svenske kr pr. 
projekt. 

Hvornår skal tilskuddet 
anvendes? 
Bevillingen skal udnyttes i perioden 
1. juli i det år, bevillingen er givet, til 
30. juni det følgende år. 

Hvor kan du søge? 
Ansøgningen sker via svensk-
danskafonden.se

Svensk-danska kulturfonden har 
genom åren beviljat en mängd olika 
projektbidrag inom området för 
vetenskap, näringsliv, kultur och 
samhälle. Det har arrangerats 
utställningar, litteraturfestivaler, 
musik och dansföreställningar, 
utbyten för att stärka relationer och 
utbyta erfarenheter, översättningar 
av kända verk till svenska/danska 
och mycket mer. 

Vem kan söka?
Enskilda personer, organisationer, 
föreningar och institutioner.

När kan man söka?
Ansökningar tas emot en gång per 
år och öppnar i början av året.
 

Hur mycket kan man 
söka?
Svensk-danska Kulturfonden beviljar 
i regel bidrag mellan 20 000 - 50 000 
svenska kronor till ett projekt.

När ska bidraget använ-
das?
Projektbidraget ska utnyttjas under 
perioden 1 juli det år ni ansöker till 30 
juni efterföljande år. 

Var kan man söka?
Ansökan görs via svenskdanskafon-
den.se



I skriften kan du läsa om Svensk-
danska kulturfonden och om hur just 
du kan ansöka om stöd. Utöver det 
finns här information om de områden 
och projekt som fonden stöttat 
genom åren. Vi vill inspirera dig och 
dina framtida projekt att stärka 
relationen mellan Sverige och 
Danmark och därmed bidra till ett 
starkare Norden.

Stiftelsen bildades 1953 av dess sex 
stiftare: Tekniska Högskolan i 
Stockholm, Sydsvenska Industri- och 
Handelskammaren, Handels-
högskolan i Stockholm, Kungliga 
Akademien för De Fria Konsterna, 
Lunds universitet och föreningen 
Norden. Syftet med fonden är att 
stödja kulturellt samarbete mellan 
Sverige och Danmark. Kännedomen 
om vetenskap, näringsliv, kultur och 
samhälle ska främjas och kontakter 
skapas. Fonden drivs som en stiftelse 
och dess ledamöter godkänns av 
den svenska regeringen.

Stiftelsen ska i första hand ge bidrag 
till områdena för litteratur, konst och 
vetenskap, men kan också stödja 
annan verksamhet som syftar till att 
öka kunskapen om och kontakterna 
mellan de två länderna. 

Fonden samarbetar med föreningen 
Norden som grundades år 1919 och 
har därmed funnits i över 100 år. 
Föreningen finns i alla nordiska 
länder och dessa var tillsammans 
initiativtagare till Nordiska rådet. 
Föreningen är ett förbund av enskilda 
personer samt organisationer, 
institutioner och företag som vill 
arbeta med föreningens syfte.  Det är 
en partipolitiskt och religiöst obunden 
organisation, öppen för alla som vill 
engagera sig och jobba med 
nordiska frågor och nordiskt 
samarbete. Föreningen har också 
lokal verksamhet, genom 
lokalavdelningar och distrikt.

Tillsammans är vi starka − 
sök stöd till ditt brobyggande 

projekt hos Svensk- 
danska kulturfonden.

I kataloget kan du blive klogere på 
Svensk-dansk kulturfond og hvordan 
netop du kan søge om støtte. 
Herudover beskrives nogle af de 
områder og projekter, fonden har 
støttet gennem årene. Vi vil hermed 
inspirere dig og vise, hvordan du som 
potentiel ansøger kan styrke 
relationen mellem Sverige og 
Danmark, og dermed også bidrage til 
et stærkere Norden gennem dit 
fremtidige projekt. 

Svensk-dansk Kulturfond blev 
grundlagt i 1953 af følgende seks 
institutioner: Teknisk Højskole i 
Stockholm, Det Sydsvenske Industri- 
och Handelskammar, Handels-
højskolen i Stockholm, Det Svenske 
Kunstakademi, Lunds Universitet og 
foreningen Norden. Fondens mål er 
at støtte kulturelt samarbejde mellem 
Danmark og Sverige. Kendskab til 
videnskab, erhvervsliv, kultur og 
samfund skal fremmes, og kontakter 
skal skabes. Fonden drives som en 
stiftelse, og bestyrelses-

medlemmerne er godkendt af den 
svenske regering.

Fonden skal først og fremmest give 
bidrag inden for litteratur, kunst og 
videnskab, men kan også støtte 
projekter, som på anden vis sigter 
efter at øge kendskabet til og 
kontakten mellem de to lande. 

Fonden samarbejder med 
foreningen Norden som blev 
grundlagt i 1919 og har således 
rundet de 100 år. Foreningen er 
repræsenteret i alle de nordiske 
lande – og sammen tog man også 
initiativ til oprettelsen af Det Nordiske 
Råd. Foreningen består af alle de 
personer, organisationer, institutioner 
og foretagender, som vil arbejde for 
at indfri dens mål.  Foreningen er en 
partipolitisk og religiøst neutral 
organisation, åben for alle som vil 
engagere sig i og arbejde med 
nordiske anliggender og samarbejde. 
Foreningen består også af lokale 
afdelinger og distrikter.

Sammen står vi stærkest – 
søg støtte til dit  

brobyggende projekt hos 
Svensk-dansk kulturfond.





I dag tager vi det gode forhold 
mellem vores lande for givet, men 
det er et naboskab, der igennem 
historien har været præget af både 
ven- og fjendskab. 

Helt tilbage fra vikingetiden har der 
været samhandel, fælles sprog og 
ensartet kultur. I Middelalderen 
opstod det første forsøg på en 
samarbejdende union – den 
såkaldte Kalmarunion. 

Samarbejdet kuldsejlede i 1523, og i 
de efterfølgende 250 år stred 
Sverige og Danmark om magten i 
Norden. Ikke mindre end 11 blodige 

krige udspillede sig i denne periode 
på tværs af Øresund!

Fra 1800-tallet blev fjendskab atter 
erstattet med venskab og 
samarbejde. Siden har en lang 
række politiske, erhvervsmæssige, 
kulturelle og videnskabelige 
udvekslinger været med til at styrke 
landenes positive forhold.  Gennem 
årene har Sverige og Danmark 
sammen og hver for sig videre-
udviklet en særlig nordisk tilgang til 
både stat, samfund og kultur. År efter 
år er vores lande blevet kåret til nogle 
af de bedste steder at leve.

Fra dødelige 
fjender til nære 

venner

Från dödliga 
fiender till nära 

vänner
I dag tar vi det goda förhållandet 
mellan våra länder för givet, men det 
är ett grannskap som genom 
historien har varit präglat av både 
perioder av vänskap och tider av 
fiendskap. 

Så långt tillbaka som under 
vikingatiden bedrevs handel via 
Öresund, och kultur och språk hade 
mycket gemensamt. Under medel-
tiden försökte man för första gången 
sig på en union för samarbete − 
Kalmarunionen. Tyvärr gick den om 
intet 1523 och under de 250 år som 
följde stred Sverige och Danmark 
om makten i Norden. Hela 11 blodiga 

krig utspelade sig runt Öresund! 

Från 1800-talet och framåt ersattes 
osämjan med vänskap och 
samarbete. Sedan dess har det skett 
mängder av goda utbyten inom 
kultur, vetenskap, affärer och politik, 
något som stärkt relationen. Under 
åren har Sverige och Danmark 
utvecklats på varsitt håll, men också 
tillsammans. Ett nordiskt 
förhållningssätt genomsyrar allt från 
stat, samhälle och människosyn. 
Länderna har år efter år utnämnts till 
de bästa platserna i världen att bo 
på.



Balletakademiets profes-
sionelle danselinje rejste til 
København og fremførte  

forestillingen IMPRINT, og 
efter følgende blev der 

afholdt workshops i Oure for 
at inspirere unge dansere. 

Balettakademiens yrkes- 
dansarlinje reste till Köpen-

hamn och framförde 
föreställningen IMPRINT. De 
arrangerade workshops med 

ung i Oure för att inspirera 
unga dansare.



Vores fælles sprogforståelse er en 
stor styrke, når vi skal samarbejde 
på tværs af landene, og den er med 
til at skærpe følelsen af 
samhørighed. Derfor er det vigtigt, at 
vi holder den fælles sprogforståelse i 
live.

Historisk har danskere og svenskere 
ikke haft svært ved at forstå 
hinandens sprog, men nyere 
undersøgelser viser, at den 
gensidige sprogforståelse er 
udfordret af globaliseringen. 
Efterhånden taler vi alle engelsk, og 
samtidig bliver vi bl.a. mindre udsat 
for hinandens sprog via TV end for 
blot 30 år siden. Derfor bliver mange 
af os tilbøjelige til at slå over i 
engelsk, når vi bliver konfronteret 
med nabosproget. 

Det er vigtigt, at vi forsøger at 
genskabe den fælles 
sprogforståelse, og det er også et af 
de centrale mål for foreningen 
Norden og Svensk-dansk kulturfond. 
Det er derfor, at vi hvert år arrangerer 
den nordiske litteraturuge. 

Vi skal ikke lade os skræmme af de 
sproglige forviklinger, der kan opstå 
undervejs, men snarere glæde os 
over dem. Når en dansker for 
eksempel foreslår at afrette i 
forbindelse med dårlig opførsel, og 
svenskeren forstår det som at 
avrätta – altså at henrette –, så er 
det da kun til at grine af! Også 
selvom grina betyder at græde på 
svensk!

Vi taler samme 
sprog

Vi talar samma 
språk

Att vi har skapat en gemensam 
språkförståelse på båda sidorna av 
Öresund är en styrka när vi sam-
arbetar. Det har gjort att det råder en 
känsla av samhörighet mellan 
länderna, och därför är det viktigt att 
språkförståelsen lever vidare. 

Historiskt sett har danskar och 
svenskar inte haft några problem 
med att förstå varandra, men nyare 
undersökningar visar att globali-
seringen påverkat oss negativt. Allt 
oftare väljer vi engelska som 
kommunikation, och samtidigt 
utsätts svenskar och danskar allt 
mer sällan för varandras språk via 
TV, jämfört med för 30 år sedan. Det 
gör att många av oss är tvungna att 
prata engelska när vi möter 
grannspråket.  

Det är viktigt för oss att vi försöker 
återskapa den gemensamma 
förståelsen av språken, vilket också 
är ett av de centrala målen för 
föreningen Norden och Svensk-
danska kulturfonden. Det är därför 
den nordiska litteraturveckan 
arrangeras varje år.

Vi ska inte vara rädda för de 
språkliga hinder som kan uppstå, 
utan glädjas åt dem. När en dansk 
föreslår att du bör tillrättavisa någon 
som uppför sig illa, vilket heter att 
afrette på danska, tror svensken att 
man ska avrätta personen. Och 
sådant kan vi skratta åt. Eller grine 
åt, som dansken säger. Även om 
grina betyder gråta (eller le) på 
svenska!



Simultana Souvenirer, en ud-
stilling af Kirstine Lund og 
Linn Lindström. De opret-

holdt kontakten på tværs af 
Sundet. Det blev til 270  

souvenirer, som reflekterede 
deres hverdage i henholdsvis 

Danmark og Sverige.

Simultana Souvenirer, en ut-
ställning av Kirstine Lund och 

Linn Lindström som upp- 
rätthöll kontakten Sverige- 
Danmark genom att skicka 
ting till varandra. Dessa 270  
souvenirer bildade en sam-
ling av objekt från vardagen. 



De senere år er det for alvor lykkedes 
landene at skabe fælles nordiske 
kulturelle udtryk. Tænk bare på 
madkunstens Ny nordisk, som også 
har bredt sig til andre kunstretninger, 
og litteraturens og filmindustriens 
Nordic noir. Begge dele er blevet 
kendt Verden over.

Kunst er en særdeles effektiv 
brobygger. Den dyrkes som regel ud 

af lyst og kommer ind under huden 
på os på en naturlig og uforceret 
måde. Lige fra barnsben indtager vi 
hinandens kunst. Pippi, Emil og 
Alfons Åberg er lige så indgroet en 
del af danske børns opvækst som 
svenskes. Senere i livet kommer det 
også i høj grad til at gøre sig 
gældende for andre kunstarter: 
musik, drama, billedkunst, film osv. 

Kunst som 
brobygger

På senare år har de två länderna på 
allvar lyckats skapa ett gemensamt 
nordiskt uttryck. Tänk på 
matkonstens Ny nordisk, som har 
spritt sig till andra konstområden, 
och litteraturens och filmindustrins 
Nordic noir, som nu är att betrakta 
som en etablerad genre, känd över 
hela världen. 

Konst är utan tvekan en effektiv 
brobyggare. Den föds ur ren 

skaparglädje och lust, och tar sig 
gärna in under huden på 
betraktaren utan att tvinga sig på 
oss. Sedan är konsten i sig själv 
något som vi ofta får med oss från 
barnsben − tänk bara på Pippi, Emil 
och Alfons Åberg, som är lika 
bekanta för svenska barn som för 
danska. Senare i livet tar vi det 
intresset vidare och upptäcker 
musik, drama, bildkonst, film och så 
vidare. 

Konsten som 
brobyggare 



Norden er et fællesskab, der går 
langt ud over geografien og det 
sproglige. Sammen har vi også 
skabt en samfundsmodel, som 
mange andre lande skæver 
misundeligt til: Den nordiske model.  

Vi lever i velfærdssamfund, der sikrer 
en høj grad af lighed og frihed, og det 
har samtidig vist sig at være en 
opskrift på lykke.   

Vi skal blive ved med at holde vores 
samfund stærke og tidssvarende 

ved at holde de bagvedliggende 
grundværdier i live. Her kan vi lære 
meget vi lære af hinanden. 

Det er ligeledes vigtigt, at vi 
understøtter en mediedækning, der 
sikrer en orientering om samfunds-
udviklingen på tværs af vores 
grænser. Her bidrager fonden ved at 
yde støtte til uddannelse og 
erfaringsudveksling mellem 
journalister på tværs af landene. 

Den nordiske 
model

Den nordiska 
modellen

Norden är en gemenskap som går 
mycket längre än det geografiska 
och språkliga. Tillsammans har vi 
skapat en samhällsmodell, som 
andra länder i världen avundas oss. 
Man talar om den nordiska modellen.  

Vi lever i välfärdsstater som byggts 
av jämlikhet och frihet, och på vägen 
har det visat sig att sättet som vi 
lever på är ett recept på lycka. 

Men de goda värdena som gör vårt 
samhälle så starkt måste också hela 

tiden aktualiseras, och i det arbetet 
kan vi lära oss mycket av varandra. 

Lika viktigt är det att upprätthålla en 
mediebevakning som sträcker sig 
över gränserna och informerar om 
samhällsutvecklingen på andra 
sidan sundet. Fonden stöttar bland 
annat utbildning och erfarenhets-
utbyte för journalister i båda 
länderna och uppmuntrar till 
reflektioner och samarbeten. 

Den nordiska 
modellen



I nøden skal man kende sine venner, 
lyder en gammel talemåde. Også i 
denne sammenhæng har 
naboskabet mellem Danmark og 
Sverige været eksemplarisk. Begge 
lande trækker på en rig tradition for 
civilt engagement og samarbejde, 
hvilket bl.a. kan eksemplificeres med 
2. Verdenskrig. I 2018 var der stor 
grund til at markere 75-året for 
redningen af de danske jøder, hvor 
civile fra begge lande hurtigt og 
beslutsomt gik sammen for at få 
jøderne i sikkerhed i Sverige. 

Vi har ellers altid brystet os af vores 
humanistiske grundværdier og har 

bl.a. været foregangslande, når det 
kom til ulandsstøtte. De seneste års 
samfundsforandringer har stillet nye 
typer krav til både politikere og 
medborgere. Dette gælder ikke 
mindst migrationskrisen i 2015 og 
klimaproblematikken.

Også i vores tid er der mange gode 
eksempler på civile fællesskaber, 
som søger konstruktive veje frem. 
Her må vi også inspirere hinanden 
på tværs af grænserne. 

Når nøden er 
størst, er hjælpen 

nærmest

När nöden är 
störst är hjälpen 

som närmast
I nöden prövas vännen, lyder ett 
gammalt ordspråk. Också på det 
området har vänskapen mellan 
Danmark och Sverige varit 
exemplariskt. Båda länderna har en 
lång tradition av civilt engagemang 
och samarbete, vilket inte minst 
märktes under andra världskriget. 
2018 var det 75 år sedan räddningen 
av de danska judarna, och i det 
arbetet deltog många civila från 
båda länderna, när de snabbt och 
beslutsamt gick samman för att få 
de flyende familjerna över Sundet till 
säkerheten i Sverige. 

Vi har ofta slagit oss för bröstet när 

det gäller våra humanistiska 
värderingar, och har länge varit 
föregångare när det gäller stöd till 
utsatta länder. De senaste årens 
samhällsförändringar har ställt nya 
typer av krav på såväl politiker som 
medborgare, med bland annat 
migrationskrisen 2015 och 
pågående klimatförändringar i 
åtanke.

Även i vår tid finns det goda exempel 
på föreningar som söker 
konstruktiva vägar. Vi måste dra 
nytta av dessa samarbeten som 
sker över gränserna och låta oss 
inspireras.



Uddannelse har altid været et 
centralt element i vores fælles 
arbejde for et styrket Norden - med 
udvekslinger for både skolebørn, 
studerende og forskere. 

Foreningen Norden og Svensk-
dansk kulturfond har støttet en lang 
række initiativer og programmer på 
dette område. Det gælder bl.a. 
venskabsklasser, ophold på 
sommerlejre og højskoler samt 
bidrag til studie- og forsknings-
udveksling på tværs af Sundet. 

På denne måde er der blevet skabt 
relationer mellem danske og 
svenske skolebørn. Og mange 
studerende har gennem årene 
modtaget støtte til studieophold til 
stor videnskabelig og kulturel 

berigelse for både den enkelte og 
landene. Samtidig er der oprettet 
flere videnskabelige samarbejder 
mellem universiteterne – ikke mindst 
har Øresundsregionen udviklet sig 
stærkt på dette område. 

Alle disse uddannelses- og 
forskningsmæssige møder på tværs 
af Sundet bidrager til at styrke vores 
lande. De giver nemlig både sproglig 
og kulturel udveksling, og samtidig 
styrker de den fælles samfunds-
forståelse – og de vil uden tvivl for de 
fleste give anledning til yderligere 
nysgerrighed og udforskning af 
vores to landes ligheder og forskelle. 
Og når vi danskere og svenskere går 
sammen i fælles projekter, så er vi 
med til at styrke hele Norden.

Sammen bliver 
vi klogere

Tillsammans blir 
vi klokare

Utbildning har alltid varit ett centralt 
element i vårt arbete för en stärkt 
nordisk region, något som gagnar 
människor i alla åldrar. Högaktuella 
grupper är alltid skolbarn, studenter 
och forskare.

Föreningen Norden och Svensk-
danska kulturfonden har stöttat fler 
initiativ och utbildningar, genom 
projekt som vänskapsklasser, 
sommarläger och vistelser på 
högskolor, men också genom bidrag 
till studie- och forsknings-
samarbeten. 

På så sätt har det skapats relationer 
mellan danska och svenska 
skolbarn. Många studerande har 
genom åren mottagit stöd för 
studier, och det har i längden berikat 

både vetenskapen och det kulturella 
utbytet mellan Sverige och 
Danmark. Samtidigt har det uppstått 
flera vetenskapliga samarbeten 
mellan universiteten i Norden - 
särskilt i Öresundsregionen. 

Alla dessa utbildnings- och 
forskningsmöten som sker runt 
Sundet stärker våra länder, och 
hjälper till att riva språkliga barriärer 
och skapa en rikare kultur. Vi får 
förståelse för hur det är att leva i 
Danmark, respektive Sverige. Det 
kommer att ge upphov till ännu mer 
nyfikenhet kring vad som skiljer oss 
åt, och håller oss samman. När 
danskar och svenskar går samman 
och möts i nya projekt utvecklar vi 
hela Norden.



Femmuze arrangerede to 
koncertaftener med det 
mål at promovere flere 
selvstændige artister i  
Øresundsregionen for 

at integrere musiklivet i 
København og Malmø 

med fokus på ligestilling

Femmuze arrangerade 
två konsertkvällar i syfte 
att lyfta fram fler obero-
ende artister i Öresunds-
regionen för att integrera 

Köpenhamns och Malmös 
musikliv med ett fokus på 

jämställdhet. 



Vores lande ligner også hinanden 
både økonomisk og erhvervs-
mæssigt. Det skyldes bl.a., at vores 
stærke samfundsmodel og solide 
økonomi går hånd i hånd. Kende-
tegnende er, at der skabes ro og 
orden på et socialt retfærdigt 
grundlag. Herudover har man et 
arbejdsmarked med trygge rammer 
at udvikle sig indenfor. Sidst men ikke 
mindst er der en stor, veluddannet 
og kreativt tænkende arbejdsstyrke 
at trække på. 

Et særkende for vores økonomier er 
også, at de er drevet af en stor grad 
af innovation. Tænk bare på to af 
vores helt store globale spillere, IKEA 
og LEGO. Også de seneste år har 

vores lande formået at udvikle 
mange vigtige innovative virksom-
heder på centrale områder som IT, 
biotech og bæredygtig energi. 

Udveksling af viden og erfaringer 
samt facilitering af en øget 
jobmobilitet mellem landene har 
været vigtige mål for både 
foreningen Norden og Svensk-dansk 
kulturfond. Formålet er at drive en 
fælles økonomisk udvikling frem og 
samtidig skabe nye og dybere 
forbindelser mellem vores lande. 
Initiativer som Nordjobb og Info 
Norden er gode eksempler på dette.

Et solidt økono-
misk fundament

En bra ekono-
misk grund

Våra länder ligger också nära 
varandra ekonomiskt och 
affärsmässigt. Det beror bland 
annat på att vår starka samhälls-
modell och ekonomi ofta går hand i 
hand. Vår samhällsmodell skapar 
lugn och ro på en socialt rättfärdig 
grund, som kan säkra att arbets-
marknaden har trygga ramar. Sedan 
har vi gott om välutbildad 
arbetskraft, som ger kreativ skjuts åt 
konjunkturen. 

Ett kännetecken för våra ekonomier 
är ju att de drivs av just innovation. 
Tänk bara på två globala aktörer, 
som IKEA och LEGO. Även under 
senare år det dykt upp fler innovativa 
verksamheter inom centrala 

områden som IT, bioteknik och 
hållbar energi.  

När vi gagnar utbytet av kunskap 
och erfarenheter mellan länderna, 
och försöker göra det lättare att röra 
sig fritt över gränsen för arbetskraft, 
så ligger vi nära de mål som 
föreningen Norden och Svensk-
danska kulturfonden jobbar mot, att 
driva på en gemensam ekonomisk 
utveckling, och skapa nya och 
djupare relationer. Initiativ som 
Nordjobb och Info Norden är typiskt 
goda exempel på detta.



Gartnerihistorisk netværk 
og Netværket for gartnere 

i historiske miljøer, 
afholdt en nordisk kon-

ference for at styrke den 
fælles viden på området.

Gartnerihistorisk netværk 
och Trädgårdsmästare i 

historisk miljö,  
arrangerade en nordisk 
konferens för att stärka 

kunskapen inom området. 



Igennem alle årene har fonden 
arbejdet på at styrke fællesskabet 
og samarbejdet i Norden. Vi er 
kontinuerligt kommet dette mål 
nærmere, selvom der selvfølgelig 
også har været bump på vejen. Men 
som bekendt nytter det ikke noget at 
hvile på laurbæerne. Intet kan tages 
for givet – Verden er hele tiden under 
forandring. 

Da hver tid har sine udfordringer, skal 

vi sammen være skarpe på, hvordan 
vi til hver ny tid bedst understøtter 
vores mål. 

Nogle ting ændrer sig dog ikke. At vi 
sammen står stærkest, vil altid 
gælde. Det er vigtigt at give denne 
erkendelse videre til hver ny 
generation og dermed sikre den 
kontinuerlige videreførelse af vores 
arbejde om et stærkt fælles Norden. 

Sammen står vi 
stærkest

Tillsammans 
står vi starka

Under alla år fonden varit aktiv har 
fonden arbetat för att stärka 
vänskaps-banden och samarbetet i 
Norden. Efterhand kommer vi allt 
närmre detta mål, även om det 
självklart har funnits svårigheter på 
vägen. Att stanna upp och vara nöjd 
är inte vår melodi; ingenting kan tas 
för givet när världen hela tiden 
förändras omkring oss. Varje 
tidsperiod har sina utmaningar, och 
när vi ställs inför dem ska vi 

tillsammans tänka till och arbeta för 
att hitta nya lösningar som stödjer 
våra grundmål. 

Men några saker ändrar sig inte. Att 
vi är starkare tillsammans är en evig 
sanning. Den vetskapen måste vi nu 
skicka vidare till en ny generation 
och därmed säkra att man för vidare 
tanken och arbetet med ett 
gemensamt och starkt Norden.
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