
Projekt Nordens Framtid 
 
Syfte 
 
Att öka kunskapen om och intresset för Norden hos allmänheten med speciell fokus på de unga 
samt beslutsfattare inom politik, näringsliv, föreningsliv och kultur. 
Att säkerställa att vi i Norden tar till vara våra möjligheter och synliggör den gemensamma 
historien vi har i form av starka demokratier, välfärdsstater och öppna innovationsinriktade 
kunskapssamhällen där nationsgränser i praktiken inte spelat någon roll. Annars riskerar vi att de 
nordiska länderna fjärmar sig från varandra. 
 

Beskrivning 

 

På den gamla Skånegården Drakamöllan belägen mitt det böljande hedlandskapet i Brösarps 
norra backar samlar Drakamöllan Nordiskt Forum för Kultur & Vetenskap sedan 2018 
vetenskapsmän, kulturarbetare, journalister och folkbildare från hela Norden. Hit kommer 
deltagare från skilda generationer, olika erfarenhetsbakgrunder och kompetenser för att skapa, 
utveckla och konkretiserar visioner inom utvalda områden. Sex veckor per år är gården 
reserverad för det som populärt kommit att kallas Forumveckor. 
 
Sedan starten har 47 stipendiater från hela Norden deltagit i våra forumveckor tack vare ett nära 
samarbete med Svenska litteratursällskapet i Finland, Svenska – Finska Kulturfonden, 
Hanaholmen kulturcentrum för Sverige och Finland samt Svensk – Norska Kulturfonden.  
 
Insikter och erfarenheter från dessa forumveckor har inspirerat oss att vidareförädla det djupa 
samtalet som koncept med fokus på Norden och dess framtid. Denna ansökan gäller en konkret 
del i det projekt vi döpt till ”Nordens framtid”. 
 
Två typer av möten planeras: tre dagars rundabordssamtal/workshops med åtta deltagare och en 
årlig större sammankomst. Deltagare ska komma från hela Norden och spegla olika generationer 
och kompet 
 
Vi tror på möten som bryter och överbryggar kunskapsgränser, generationsgränser och 
landsgränser. Detta ska ses som ett första steg på en längre resa. 
 
Vi vill i denna speciella tid, när pandemin har gjort att de nordiska länderna står längre ifrån 
varandra än de gjort sedan andra världskriget, medverka till att väcka liv i den slumrande nordiska 
gemenskapen och att ge inte minst de unga en positiv framtidstro. Därför har vi valt att döpa 
projektet till Nordens Framtid. Initiativet har ett nerifrån perspektiv och vill vara ett komplement 
till politiska program. Avsikten är att också inspirera och påverka politiker och partier att 
fördjupa sitt engagemang för den nordiska frågan. 
 
Många av de viktiga samhällsutmaningar vi står inför inom klimat, hälsa, arbetsliv, social 
gemenskap, hållbarhet, säkerhet och näringsliv kan bara lösas genom helhetstänkande. Det kräver 
att olika kompetenser, kunskapsområden och mellanmänskliga nätverk kopplas samman och 
medverkar till initiativ och projekt. Vi är övertygade om att länderna och invånarna i Norden 
behöver varandra för att stå starkare i en snabbt föränderlig omvärld. Tillsammans har de 
nordiska länderna tillräcklig storlek ekonomiskt och befolkningsmässigt för att utgöra en 



stabiliserande enhet i en tid när den politiska utvecklingen i omvärlden oroar. Att arbeta 
tillsammans ger betydligt bättre förutsättningar att utveckla de kulturella utbytena mellan 
länderna, att utveckla näringsliv och forskning, samt att stärka försvaret för friheterna mot inre 
och yttre hot. 
 
Vi tar avstamp i boken Norden 2030 som publicerades redan 1980. Skaparna av denna tidiga 
vision, Henrik Wahlforss och Leif O Persson, ville ge en kunskapsbaserad, hoppingivande 
helhetsbild av en möjlig samhällsutveckling med inriktning på unga medborgare i de nordiska 
länderna. Vi vill forma ett scenario som utifrån dagens verklighet tar sikte mot kommande 
decennier. 
 
Intresset för att väcka liv i den nordiska gemenskapen är stort bland de generationer som vuxit 
upp med en positiv känsla för Norden. För de unga är Norden i mycket ett okänt begrepp. Om 
inget görs riskerar vi att Norden som begrepp och positiv identifikation för gemensamma 
värderingar går förlorat. Det som krävs är en nordisk folkrörelse där vi kan engagera allt från 
aktivister till norden veteraner. Någon måste gå före och visa vägen. 
 
Vi samlar orädda entreprenörer, vetenskapsmän, journalister och kulturarbetare som tror att 
ordet, den fria tanken och ett brinnande engagemang genom fysiska möten och med hjälp av den 
nya digitala världen kan nå ett genomslag som kan förändra Norden till något ännu bättre. 
 
Teamet bakom projektet 
 
Roland Ekström entreprenör med lång erfarenhet av gränsöverskridande projekt; akademi, 
politik, 
föreningsliv, offentlig verksamhet och näringsliv. 
 
Ingalill Thorsell entreprenören bakom Drakamöllan Gårdshotell, Drakamöllan Förlag och 
operasällskapet guidOpera A/S . Idégivaren bakom Nordiskt Forum för Kultur och Vetenskap 
 
Petter Birgersson politisk redaktör/journalist i Ystads Allehanda och Trelleborgs Allehanda. 
 
Caroline Campbell prisbelönt dokumentärfilmare 
 
Gunnar Wetterberg historiker mm  
 
 
Genomförande 
 
Tre dagars rundabordssamtal/workshops på Drakamöllan med åtta deltagare. Start i oktober 
2021. En årlig större sammankomst i samarbete med olika partners. 
 
Mötet leds av en moderator, Lars Mogensen, känd radioprofil, med uppgift att styra processen, 
konkretisera diskussionerna och peka ut möjliga handlingsvägar. Mötet dokumenteras i ord och 
bild av en journalist Petter Birgersson och ett filmteam lett av Caroline Campbell. Digitala 
deltagare kan ansluta. 
. 
I ett första steg planeras för tre workshops. 
• Nordisk agenda för näringsutveckling – vad kan vi lära av företag som har Norden som 
affärsidé 



• Nordisk agenda för vetenskap och forskning – hur kan vi utveckla samarbete genom t ex 
nordiska forskarskolor 
• Nordisk agenda för kultur, idrott och folkrörelser – hur kan vi inspirera till ökat utbyte över 
gränserna 
Mötena skall 
• Identifiera gemensamma nordiska mönster och möjligheter 
• Skapa konkreta mål och handlingsförslag 
 
Dokumentation i form av ord och bild skall spridas via sociala medier, nyhetsbrev, en egen podd, 
press och radio/tv. Nytt är ett virtuella ”Nordiskt torg”, med inslag av ”gameification”, ,som skall 
skapas för att inspirera de unga. En annan viktig kanal att nå ut är de hundratals nordiska 
"spindelnät" i form av nätverk och samarbetsorganisationer som byggts upp under många år men 
som idag ofta är vilande. 
 
En större sammankomst planeras under hösten 2021 på Hanaholmen Kulturcentrum på temat 
Norden 2030 i anslutning till visningen av en dokumentär med samma namn. 
 
 
Mål 
 
Samla minimum 30 deltagare från olika generationer och kompetensområden från kultur, politik, 
näringsliv och andra viktiga samhällssektorer och alla nordiska länder till rundabordssamtal/ 
workshops. 
 
Skapa en innovativ dokumentation i ord och bild som genererar bred uppmärksamhet för 
nordiska gränsöverskridande frågor. Att bli en erkänd aktör inom social media. Medverka till att 
profiler från kultur, näringsliv, idrott och politik lyfter fram den nordiska gemenskapen och dess 
betydelse. 
 
Nyskapande värde 
 
Via att samla starka resurspersoner kring viktiga teman där resultatet sprids genom nyskapande 
kommunikationsstrategi vill projektet Nordens framtid bidra till att 

 Vitalisera samtalet om Norden 

 Medverka till att skapa ett större och djupare politiskt engagemang för det gemensamma. 

 Få människor från alla generationer, inte minst de unga, att se styrkan i det nordiska. 

 Skapa bättre förutsättningar för nordiskt samarbete och enighet i en osäker tid. 

 Skapa värden i såväl ekonomiska som kulturella termer. 

 Säkerställa att vi i Norden har en större samsyn och en bättre beredskap att möta 
kommande kriser som annars riskerar att de olika nordiska länderna fjärmar sig från 
varandra via stängda gränser och försvårande lagar och regler. 

 Göra allmänheten mer medveten om vilka möjligheter Norden innebär och värdet av att 
behålla och utveckla dem. 

 
Det är i slutänden medborgarna i Norden som ska ha nytta och glädje av projektet. 
 
Drakamöllan i februari 2021 
 
 
 


