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Kulturutskottet genomförde en studieresa till Köpenhamn den 12–13 

september 2019 för att få ökad kunskap inom områden som kulturutskottet 

arbetar med, bl.a. public service-, idrotts- och kulturfrågor samt för att få 

information om det nordiska samarbetet. 

Programmet utformades i samråd med Nordiska Kulturfonden.  

Direktör Benny Marcel med medarbetare presenterade fondens verksamhet 

i dag samt Kulturfondens drygt 50-åriga historia där Nordiska rådet var 

pådrivande i bildandet av fonden. Fonden behöver förhålla sig till de 

nationella systemen där Sverige har mer styrande medel, medan medel i 

Danmark och Norge är mindre styrande. I Danmark är fondmedel viktiga, 

bl.a. för investeringar i nya byggnader. Sverige är unikt i norden med sin 

flernivåstyrning genom kultursamverkansmodellen. Fonden kommer att 

presentera en antologi med ny forskning inom kulturpolitiken på nordisk 

nivå på Folk och kultur 2020. 

Administrativ chef Johan Tiedemann och seniorrådgivare Michael Matz 

redogjorde för Nordiska rådets drygt 60-åriga historia med ursprung i 

Helsingforsavtalet. Rådet består av fyra utskott Hållbart Norden, Tillväxt 

och utveckling, Välfärd samt Kunskap och kultur där delegationen fick en 

särskild dragning om det senares arbete med en kulturpolitisk redogörelse 

till Nordiska ministerrådet. I övrigt lyftes Nordens position som världens 

tionde största ekonomi fram och att rådet är en viktig kontaktpunkt till EU, 

Arktiska, Baltiska- och Västnordiska-rådet, Östersjökonferensen och till 

Ryssland.  

Generalsekreterare Paula Lehtomäki med medarbetare presenterade 

Nordiska ministerrådets aktuella verksamhet med fokus på det nordiska 

kultursamarbetet. Strategin fram till 2030 är att Norden ska bli världens 



 

 

 

 

 

 

 

 

mest hållbara och integrerade region. Ministerrådet ser att man kan luta sig 

mot ett högt medborgerligt stöd för det nordiska samarbetet utifrån 

gemensamma värderingar, liknande samhällssystem och kulturella likheter.  

Benny Marcel modererade ett seminarium med Kerstin Brunnberg (tidigare 

SR), Leif Jakobsson (tidigare SVT och YLE) samt Leif Lønsmann (tidigare 

DR) där deltagarna fick redogöra för den mediepolitiska utvecklingen 

utifrån sina yrkeserfarenheter samt avslutningsvis ge vars en politisk analys 

av seminariet utifrån de frågor som ställdes av ledamöterna. 

Under en båttur längs med Köpenhamns kanaler och en bit ut i Öresund gav 

Mikkel Harder Munck-Hansen delegationen, tillsammans med inbjudna 

gäster, en guidning genom det moderna Köpenhamns framväxt tillsammans 

med reflektioner och samtal om konstens och kulturens förutsättningar i 

Danmark. 

Ambassadör Fredrik Jörgensen och ambassadråd Cecilia Leveaux gjorde en 

dragning av dagsaktuella frågor i Danmark med utgångspunkt i olikheter i 

våra länders politiska system utifrån vår gemensamma historia. På 

ambassadens dagordning står bl.a. beslut om gränskontroller från Sverige 

till Danmark och Brexits inverkan på Danmark, ffa inom jordbruket. 

Delegationen träffade kurator Lise Bach Hansen som berättade om 

bibliotekets arbete med att hitta nya sätt att nå ut med sina samlingar för att 

öka förståelsen av deras värde och biblioteket som mötesplats. Bach-

Hansen kurerar 2020-års Folk och kultur i Eskilstuna tillsammans med Per 

Schlingmann.  

Direktör Esben Davidsen informerade om fondens uppdrag att utveckla och 

ge råd vid byggprojekt inom idrott, kultur och friluftsliv i Danmark, på 

Grönland och Färöarna. Fonden har en årlig budget på 80–90 miljoner 

danska kronor med medel från Danske Spil.  

Avdelningschef Bente Skovgård Kristensen med medarbetare gav en 

introduktion till departementets uppdrag och organisation samt dragningar 

om public service, kulturarv samt barn och unga. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

Christer Nylander (L), ordförande, delegationsledare 

Vasiliki Tsouplaki (V), vice ordförande 

Lawen Redar (S), tredje vice ordförande 

Hans Hoff (S) 

Aron Emilsson (SD) 

Lars Mejern Larsson (S) 

Per Lodenius (C) 

Ann-Britt Åsebol (M) 

Angelika Bengtsson (SD) 

Anna Wallentheim (S) 

Roland Utbult (KD) 

Åsa Karlsson (S) 

Jonas Andersson (SD) 

Anna Sibinska (MP) 

Viktor Wärnick (M) 

Azadeh Rojhan Gustafsson (S) 

John Weinerhall (M) 

Jon Thorbjörnson (V) 

 

Ann Aurén, kanslichef 

Maria Ljungkvist, föredragande 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

Program  

 

Torsdagen den 12 september 
 

  

12:00–12:45 Arbetslunch på Nordens hus 

  

Nordiska kulturfonden 

direktör Benny Marcel och medarbetare 

 

13.00–13:45 Nordiska rådet 

 administrativ chef Johan Tiedemann 

seniorrådgivare Michael Matz 

  

13:45–14:30 Nordiska ministerrådet  

 generalsekreterare Paula Lehtomäki och medarbetare 

  

15:00–16.30 Seminarium: Public service 

 Kerstin Brunnberg  

Leif Jakobsson  

Leif Lønsmann  

 

Moderator: Benny Marcel 

  

18:00–21:00 Guidad båttur med middag (inbjudna gäster) 

 

 

Fredagen den 13 september 

 
9:00–10:00 Möte på Svenska ambassaden i Köpenhamn - 

Briefing om det politiska läget i Danmark. 

 ambassadör Fredrik Jörgensen 

ambassadråd Cecilia Leveaux 

  

10:30–11:45 

 

Möte på Svarta Diamanten (Det Konglige Bibliotek) 

curator Lise Bach Hansen 

 

12:15–13:15 Möte med Lokale och Anlægsfonden (LOA-fonden) 

 direktör Esben Davidsen 

 

14:00–15:00 Möte med Kulturministeriet 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


