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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2019
Verksamhetsberättelsen är skriven i Helsingfors av ordförande Eija Mäkivuoti i januari 2020.

1. TJALDURS STADGEENLIGA ÅRSMÖTE
Tjaldurs årsmöte hölls den 9 maj 2019 på Ode Helsingfors centrumbibliotek i Helsingfors.

2. TJALDURS FÖRTROENDEVALDA
Vid Tjaldurs stadgeenliga årsmöte erhöll föreningens styrelse följande sammansättning:
Till ordförande omvaldes Eija Mäkivuoti och till vice ordförande Hanne Juga.
Följande personer omvaldes i styrelsen: Leena Appelqvist, Henna-Mari Koski, Liisa Lundell
och Aira-Liisa Roiha.

3. FÖRVERKLIGAD VERKSAMHET:
3.1 MEDLEMSEVENEMANG | FÄRÖKVÄLLAR
Föreningen samarbetar med arrangemang av medlemskvällar och andra evenemang (kultur
så som musik, konst, litteratur osv.) tillsammans med olika lokala samarbetspartners t.ex.
Nordens hus på Färöarna, Danska ambassaden, Dansk klub, Walhalla, Nordisk
Kulturkontakt, HIAP – Helsinki International Artist-Residency Programme, Pohjola-Norden
och andra samarbetspartners som t.ex. SoundFront.
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3.1.1 ÅRET 2019 INLEDDES MED ETT NYÅRSFEST PÅ DANSK KLUB

Tjaldurs Nyårsfest arrangeras på Dansk klub i Södra Haga 26.1.2019. Det erbjöds med
tilltugg och dryck med färöisk twist i gott sällskap. DJ Eyða spelade färöiska toner.

3.1.2 PILOT PROGRAMMET FÖR ATT UTVECKLA TJALDURS VERKSAMHET 2017–2019
FORTSATTE

Tjaldur piloterade år 2017 med ett konstnärsgästprogram sammanbundet med en serie av
publika evenemang där flera dimensioner av Tjaldurs verksamhet sammanfördes.
Programmet strävar efter att förnya Tjaldur som en förening, att nå en bredare publik och
förhoppningsvis att också hitta nya aktiva medlemmar. Pilotprogrammet Tjaldur’s PopUp
Residency & Networking Session – ett konstnärsgästprogram äger rum åren 2017–2019.
Programmet sammanbinder en kortvarig konstnärsgästvistelse i Helsingfors under 4-5 dagar
(pop-up konstnärsresidens) och ett publikt evenemang där den gästande konstnären
presenterar sitt konstnärskap. Tjaldur fortsatte med del tre av PopUpResidency &
Networking Sessions i november 2019. År 2020 kommer vi att utvärdera programmet för att
utveckla den vidare. Del tre beskrivs i mer detalj nedan.

POPUP RESIDENCY & NETWORKING SESSION, PART 3 | 20.11.2019, NORDISK
KULTURKONTAKT, HELSINGFORS

Tjaldur arrangerade den sista, tredje delen, av pilotprogrammet, Tjaldur’s PopUpResidency
& Networking Session, part 3 i november 2019. Tjaldur bjöd två konstnärer från den färöiska
hip-hop/spoken word orkestern Silvurdrongur, (Trygvi Danielsen och Per I. Højgaard
Petersen som gäster i konstnärsgästprogrammet.
Silvurdrongur (FO) är ett färöiskt hip hop/spoken word -projekt lett av den färöiska
poeten Trygvi Danielsen och den innovativa producenten Per I. Højgaard Petersen. Trygvi
beskriver musiken som orðasangur (ordsång).
Bandet har publicerat ett album, Silvurpláta, år 2018 och de har spelat en serie av vilda
konserter t. ex. på G! Festival (FO) och the Arctic Sound Festival (GL). Trygvi har också
publicerat en poesibok, Silvurbók, i samband med albumet. Musiken kommenterar det
mänskliga tillståndet och förbindelser mellan människor samtidigt som man fokuserar på
det färöiska språket på ett experimentellt sätt. Sångerna varierar från mörka toner till ljust
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och poppigt och allt däremellan med humor, lyrisk finassemang och samt koncentrationen
av energi på scenen.
Länk till Facebook-evenemanget
Mer om Silvurdrongur på:
Bandcamp: https://silvurdrongur.bandcamp.com/
Facebook: https://www.facebook.com/silvurdrongur/

Konstnärsgästerna besökte Helsingfors 18.11.–22.11.2019. Under vistelsen arrangerades ett
publikt evenemang, Networking Session, i samarbete med Nordisk kulturkontakt den
20.11.2019 (i TING-salen). Kvällens program presenterade gästernas konst men också
Tjaldurs verksamhet. Silvurdrongur spelade en konsert, berättade i en meet & greet–session
om sitt konstnärskap samt samtalade med publiken. Ordförande berättade åt gäster om
Tjaldurs verksamhet. Kvällens program avslutades med mingel och musik samt mat och
dryck i nätverkande syfte. Ett tjugotal gäster deltog i sessionen (både Tjaldurs medlemmar
men också andra gäster). Vi fann också nya medlemmar och kontakter via evenemanget.
Synergin med att arrangera evenemang med Nordisk kulturkontakt fortsätter år 2020 – tack
vare det framgångsrika samarbetet genom detta pilot program med sammanhängande
evenemang.
Under vistelsen bodde konstnärsgästerna i på hostel Both i centrala Helsingfors. Tjaldur
betalade flyg mellan Vágar via Köpenhamn till Helsingfors (Atlantic Airways, SAS) samt alla
kostnader för lokaltrafik och transport av varor (eltrummor, alla kostnader för dem till och
från flygplats i Finland och på Färöarna, transport till och från evenemang osv.). Nordisk
kulturkontakt erbjöd lokaler samt betalade ett honorar för Silvurdrongur (via Tjaldur). De
hjälpte också till med informationsarbete genom sina kanaler. Tjaldur betalade för olika
tillbehör samt servering för evenemanget samt marknadsförde evenemanget genom betald
social media (Facebook). Tjaldur betalade också för backline och ljus för att göra konserten
mer stämningsfylld. Konstnärsgästerna fick också i bruk en resekort for 4 dagars lokaltrafik i
Helsingfors.

3.1.3 LILLAJUL PÅ NORDISK KULTURKONTAKT 30.11.2019

Vid Lillajul hade Tjaldur ett informations bord där vi presenterade vår verksamhet t.ex.
genom vår medlemstidning Tjaldur Tiðindi som hade som tema jul. Den presenterade
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också Tjaldurs konstnärsgästprogram genom olika artiklar. Vi delade ut flyers och Tjaldur
Tiðindi-tidningen.

3.2. SAMARBETE MED ANDRA FÄRÖFÖRENINGAR
Ordförande Eija nådde ut till de andra nordiska Färövänskapsföreningarna Samfundet
Sverige-Färöarna och Norsk-Føroyisk Lag och en nätverkande Färöträff i Malmö tog rum i
mars 2019 där Tjaldur träffade representanter de nordiska systerföreningarna. Ordförande
Eija Mäkivuoti samt styrelsemedlemmarna Hanne Juga och Leena Appelqvist närvarade i
det nätverkande programmet 22.–24.3. i Malmö. Programmet innehöll ett möte på
Ungdomens Hus i Malmö och mer nätverkande verksamhet kring en Eivør konsert på
Kulturhuset samt en gemensam middag.
Syftet med mötet var att påbörja en diskussion om en framtida samarbete mellan
föreningarna. Alla deltagande var intresserade av att arrangera gemensamma evenemang,
kraftsamla på resurser och dela med sig kunskaper till varandra. Alla föreningarna känner för
det tuffa klimatet att driva ett aktivt verksamhet med små medel och att ensamt arrangera
evenemang och dylikt. Det får också en mer nordisk relevans om föreningarna samarbetar –
det är inte många som stöder bilateral verksamhet i dagens läge.
Samarbetet startar med en gemensam tidning, en slags flerspråkig version av Tjaldur
Tiðindi. Tjaldurs idé om hemma konsert festivalen HOYMA/Helsinki är en av de
gemensamma framtida samarbeten och den ska utvecklas som en turnerande festival i
Helsinki, Stockholm och Oslo som HOYMA/Nordics. Tjaldur ansöker om stöd för
evenemanget och utvecklar projektplanen i samarbetet med de andra färöföreningarna.

4. FÄRÖFONDEN OCH FÄRÖFONDSTIPENDIAT 2019: STATUS
4.1 FÄRÖFONDEN 2019

Tjaldur arbetade med att inbjuda en Färöfondsstipendiat för att besöka Helsingfors under
året 2019 och för att bevara Färöfondens verksamhet som ägt rum sedan 1975.
Under året arbetade ordförande tillsammans med Hedvig Westerlund-Kapnas att
sammanställa en lista av kandidater för stipendium. Våren 2019 hade Tjaldurs ordförande
också ett möte med Pohjola-Nordens general sekreterare där det diskuterades Färöfondens
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medel, dess förvaltning och fondens fortsatta verksamhet. Då skrevs det också ett
dokument som beskrev det fortsatta arbetet kring Färöfonden. Den beskrev också
samarbetet mellan Pohjola-Norden och Tjaldur. I mötet beslutade Pohjola-Norden ge en
summa för Färöfondens ändamål då utredningen om fondens medel tar plats (på grund av
förändringar i administrationen på P-N har information gått i förlust om var fondens medel
ligger) emot en ansökning från Tjaldur. I e-post lovade generalsekreteraren att ansökningen
ska behandlas i P-N s styrelsemöte i september 2019 men inget om det har informerats
sedan dess. Det står oklart om P-N ger stöd eller om de gett löften de inte kan genomföra.
Tjaldur fortsatte dock arbetet trots oklarhet.
Tjaldur sammankallade ett styrelsemöte (via e-post) för Färöfondens styrelsemedlemmar i
oktober för att välja en stipendiat för året 2019. Styrelsen valde som stipendiat
bildkonstnären Jón Sonni Jensen som tackade ja för en vistelse i Helsingfors. Besöket
beslöts i samklang med konstnären att genomföras i januari 2020.
Arbetet under 2019 försenades för att ordförande hade hinder på grund av långvarig
sjukdom en stor del av året.

4.2 EN SAMMANFATTNING OM DE SISTA ÅREN UTAN FONDENS VERKSAMHET

Under en lång tid arbetade vi i Tjaldur med ett förslag om att eventuellt inbjuda
Färöfondsstipendiaten till Tjaldurs färöiska kulturfestival som en festivalkonstnär (planerat
för år 2018/2019 men det kunde inte förverkligas). Den senaste Färöfondsstipendiaten
besökte Finland år 2014. För att den färöiska kulturfestivalen inte arrangerades år 2018
heller var det också diskussion om stipendiatens anslag kunde sammanföras med det nya
initiativet PopUpResidency & Networking Session. Tjaldur hade tänkt även att föreslå att
Färöfondens stipendiatprogram skulle utvecklas för att maximera synlighet och effekt –
detta kunde inte tyvärr förverkligas under åren 2018/2019 då det har varit problem att få
respons från Pohjola-Norden som förvaltar fondens medel. Arbetet har förskjutits på grund
av detta ovisshet.
Tjaldur konsulterade år 2019 Lars-Erik Häggman, P-Ns f.d. general sekreterare samt andra
om råd hur gå till våga med Färöfonden och förvaltningen av fondens medlen då PohjolaNorden inte hade svarat på våra förfrågningar. Det har rört sig om en summa av 1700 €
vartannat eller vart tredje år. Detta innebär att fonden har medel men ingen vet var de
ligger. Detta undersökning pågår just nu. Färöfonden bör hållas vid liv. Tjaldur arbetar
vidare med ärendet även under nästa verksamhetsår.
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5. LÅNGSIKTIG PLANERING AV KOMMANDE VERKSAMHET:
5.1. FÄRÖISK KULTURFESTIVAL HOYMA/HELSINKI I HELSINGFORS

Föreningen planerar att arrangera en färöisk kulturfestival i Helsingfors under de kommande
åren och styrelsen arbetade vidare med planen under år 2019. Under verksamhetsåret
arbetade ordförande med planering av festivalen tillsammans med samarbetsparter från
Finland och Färöarna samt ansökte om anslag för arrangemang av festival från olika fonder.
Tjaldur fick en summa motsvarande ca. 2500 € för syftet från det färöiska kulturministeriet
2017 (stödsumman har fått förlängning till år 2020 då festivalen inte kunde arrangeras år
2018 eller 2019, summan betalas när festivalen fastställs med datum att det kommer att
förverkligas. Den summan kan enbart användas för detta ändamål.).
Det har visat sig att vara en utmaning att hitta finansiering för bilateral verksamhet. Därför
har Tjaldur initierat en diskussion med de andra färöföreningarna om samarbete kring
HOYMA konceptet – detta arbete startade styrelsen år 2019 (detta samarbete beskrevs
även ovan i punkt 3.2).

5.2. EVENEMANG PÅ FÄRÖARNA / MEDLEMSRESA 2019

Det planerades ett Tjaldur evenemang på Färöarna för år 2019 i arrangemang av
föreningen tillsammans med färöiska och finska samarbetspartner. Detta kunde inte tyvärr
förverkligas. Arbetet fortsätter under det kommande året istället.
Tjaldur fick under år 2019 många förfrågningar om en arrangerad gruppresa till Färöarna.
Diskussion om en sådan medlems/gruppresa initierades men vi kom inte längre med
planeringen. Arbetet upptas åter det kommande året 2020 då vi har förhoppningsvis mer
resurser för detta. Resan ska förverkligas tillsammans med Tjaldurs omfattande nätverk.

6. MEDLEMSKOMMUNIKATION
6.1 MEDLEMSTIDNINGEN TJALDUR TIÐINDI

Föreningen gav ut medlemstidningen Tjaldur Tiðindi året 2018. Tidningen sammanfattade
2017/2018 årens verksamhet genom att presentera omfattande det nya konstnärsgäst-
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programmet PopUpResidency & Networking Sessions (part 1 & 2). Med fanns ocks
information och ber ttelser om julen p F r arna fr n olika perspektiv. I tidningen hedrar
Tjaldur minnet av sin l ngvariga v n, Heders-Tjaldur och f.d. Finlands generalkonsul p
F r arna, Thorolf Bj rklund.
Då vi inte visste status om Tjaldurs fortsatta verksamhetsstöd gjorde vi en större upplaga av
denna medlemstidning (700 istället för 500) för att användas också under året 2019.
Tidningen har distribuerats som frikopior t.ex. vid Nordisk Kulturkontakt (bibilioteket) och
Pohjola-Norden i Helsingfors. Medlemstidningen finns också på Tjaldurs webbsida som en
elektronisk tidning. Tiðindi hittas nu också på olika bibliotek på Färöarna.
År 2019 kom det ingen Tjaldur Tiðindi då vi inte hade råd med att trycka en tidning eller
hade inte resurser att göra en. Vi har tänkt att publicera tidningen som en nättidning då
Tjaldurs verksamhetsstöd minskade precis med summan av tryckkostnader 2018. En
fjärdedel av det nuvarande verksamhetsstödet skulle också gå till postningen så vi
effektiviserar verksamheten och sparar på kostnaderna med att publicera en nättidning år
2020. Arbetet med medlemstidningen fortsätter 2020 också i form av samarbete med
Samfundet-Sverige Färöarna och Norsk-Føroyisk Lag genom en flerspråkig nordisk version
av tidningen.
För Tjaldur Tiðindi 2018 har vi erhållit mycket beröm från vänner, samarbetspartners och
medlemmar – men även från nya håll vilket betyder att vårt hårda arbete har lyckats vilket vi
är väldigt glada för. Några artiklar blev översatta till tyska till den tyska färöföreningen
Deutsch-färöischer Freundeskreis Tjaldur-tidning (ordförande Detlef Wildraut).

6.2 WEBBSIDOR OCH ANNAN MEDLEMSKOMMUNIKATION

Föreningen fortsatte att utveckla sin tvåspråkiga webbsida www.tjaldur.fi och annan
tvåspråkig medlemskommunikation under verksamhetsåret. Tjaldurs webbsidor upprätthålls
med hjälp av Wilgo Media (Markko Pfäffli). Elektroniskt medlemsbrev skickades ut till
medlemmar som e-brev och publicerades på webbsidan 3 gånger år 2019. Årsmötekallelse
och medlemsavgiftsblankett skickades per post till betalande medlemmar (då när vi alla
medlemmar, även de som inte har epost eller är på sociala medier). Tjaldur har även varit
aktiv genom Facebook-sidan, Facebook-gruppen samt genom sitt Instagram-konto. Detta
arbete utvecklas vidare nästa verksamhetsår.

å

å
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7. TJALDURS ARKIV | ARBETET FORTSÄTTER I LÅNGSAM TAKT
Styrelsen har antagit som uppgift att så långt som möjligt digitalisera gamla Tjaldurdokument och Tjaldur Tiðindi, dvs. lägga ett arkiv på webbsidan. Arbetet fortsatte under
verksamhetsåret men långsamt. Tjaldur bör också ta vara på gammalt administrativt
material från arkivet, detta arbete fortsätter nästa verksamhetsår. I slutet av år 2019 flyttade
Pohjola-Norden och Tjaldur var med och packade sina arkiv då de flyttar med PohjolaNorden till de nya lokalerna.

8. UPPVAKTNINGAR OCH REPRESENTATION /
Tjaldur uppvaktade Tjaldurs långvariga vän och styrelsemedlem Pirkko Häggman med en
address. Fredrik Forsberg gjorde adressen och förmedlade den vidare till maken Lars-Erik
Häggman.
Tjaldur besökte i september 2019 performance föreställningen Schrei Vol. 3 av Schrei
Productions på Teater Viirus i Helsingfors. En av medlemmarna i den nordiska performans
gruppen är en våra tidigare Färöfondsstipendiater Mariann Hansen. Medverkande på
föreställningen var ordförande Eija Mäkivuoti och medlem Hedvig Westerlund-Kapnas.
I september 2019 gästade Urd Johannessen från FarLit Helsingfors. FarLit är Färöarnas
Litteratur Export organisation. Eija och Hedvig träffade Urd i Ilves.
Tjaldur uppvaktade vår vän och samarbetspartner Hedvig Westerlund-Kapnas över en
middag på restaurangen Kuurna i Kronohäll i september 2019. Hedvig bjöds på middag
som tack för hennes samarbete med Tjaldur genom evenemang på Nordisk kulturkontakt.
Hedvig flyttar tillbaka till Färöarna. Medverkande från Tjaldur var ordförande Eija Mäkivuoti
och styrelsemedlem Hanne Juga samt medlem Fredrik Forsberg.

9. EKONOMI
9.1 VERKSAMHETSBIDRAG FÖR ÅR 2019 MINSKADE ÅTER

Tjaldurs verksamhet har drivits till och med år 2017 med ett verksamhetsbidrag vi erhållit
årligen från Pohjola-Norden som varit 5000 €. Processen för att ansöka årets 2019
verksamhetsstöd från Pohjola-Norden var åter mödosam och lång. Ordförande gjorde
enligt Pohjola-Nordens instruktioner en ansökan som skickades in i maj men ansökningen
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blev behandlad i september. Pohjola-Nordens styrelse bestämde i september 2019 att
stöda Tjaldurs verksamhet under året 2019 med 2500 € (istället för 3500 € som Tjaldur
ansökte som baserades på summan av årets 2018 stöd). Tjaldur fick verksamhetsstödet för
år 2019 betalt postumt 31.12.2019. Tjaldur hade planerat sin verksamhet för år 2019 på den
tidigare verksamhetsstödsumman på 3500 € och en budgeterad summa för alla utgifter var
på 7800 € (av vilka allt planerat förverkligades inte, t.ex. Färöfondsstipendiatens vistelse,
summa budgeterat 1800 €, vistelsen sköts fram till 2020) vilket betyder att året 2019 går på
minus, summa okänd ännu. Tjaldur bearbetar bokslut i februari/mars 2020.

9.2 PROSPEKTER OM MÖJLIGHETER FÖR FORTSATT VERKSAMHET

Tjaldur är en samverkande medlem av Pohjola-Norden och kan inte ansöka om statsbidrag
för egen del utan är beroende av verksamhetsbidraget från Pohjola-Norden. Det innebär att
Tjaldur måste börja under nästa verksamhetsår tänka hur verksamheten ska drivas om
verksamhetsstödet förblir 2500 €, minskar eller uteblir helt – vi hoppas dock att PohjolaNorden inte slutar med stödet, då tar de bort möjligheterna för Tjaldurs fortsatta
verksamhet. Som det ser ut från erfarenheterna från åren 2018 och 2019 har Tjaldur ringa
möjligheter att fortsätta enbart med stöd av medlemsavgifter – det är bara 1/3 av Tjaldurs
inkomster. Inkomster från medlemsavgifter blev mindre år 2019 då många av våra
långvariga av den äldre generationens medlemmar avled och nya medlemmar har inte
kommit med i samma takt.

9.3 MEDLEMSAVGIFTEN 2019

Medlemsavgiften för år 2019 var 12 euro och 6 euro för studerande.

9.4 FÖRENINGENS BOKFÖRING

Azets, Magnus Rehn har skött föreningens bokföring magnus.rehn@azets.com.
Magnus Rehn går i pension år 2019 och år 2020 tar Malin
Kvarnström <malin.kvarnstrom@azets.com> över Tjaldurs bokföring på Azets.
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