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Pengetank styrker dansk-indisk samarbejde 
En fond slcyder adskillige millioner i et dansk-indisk samar
bejde. Bl.a. til stipendier for danske og indiske studerende. 
Af Ole Damkjær 

India Today er navnet på et nyt storstilet 
dansk-indisk samarbejde, der skal styrke 
båndene mellem Indien og Danmark kul
turelt, uddannelsesmæssigt, kommercielt 
og politisk. Regningen betales af Holck-
Larsen Fonden, der er oprettet af den 
danske ingeniør Henning Holck-Larsen, 
der sammen med kollegaen Søren Toubro 
grundlagde Larsen & Toubro (L&T) tilbage 
i 1938. 

Siden er L&T blevet indisk ejet, og i dag 
er virksomheden er industrikonglomerat 
med interesser og alctiviteter inden for 
industri, energi, elektronik, IT, finansielle 
tjenesteydelser samt bygge- og anlægs
virksomhed. Larsen & Toubro er i dag en 

af Indiens største og mest velansete virk
somheder med mere 45.000 ansatte i 2009 
og en omsætning i 2009/10 på omkring ti 
milliarder dollar, og virksomheden regnes 
tillige som den første globaliserede indiske 
virksomhed. 

Holck-Larsen Fonden, der er ophørende, 
har besluttet at anvende sin formue til 
en række aktiviteter under overskriften 
»India Today«, og der ydes blandt andet 
omkring ti milioner kroner i støtte til en 
udstilling for samtidig indisk kunst samt 
mode og design på ARKEN - Museum for j . 
Moderne Kunst. Fonden har desuden afsat -s 
omkring 12 miUioner kroner til stipendier 
for danske og indiske ingeniør- og musik- ;;•:: 
studerende med henblik på studier i hen- *> 
holdsvis Indien og Danmark. • 

Det samarbejde bliver nu udbyg
get, så vi i de kommende år kommer til at 
se mere indisk Icultur i Danmark taldæt 
være det privatfinansierede projelct India 
Today, som vil stå for en større loinstud-
stilling på Arken tæt på København, lige
som der vil blive afsat midler til udvefa-
ling mellem indiske og danske telmiske 
universiteter. Mere af det, for som den 
tidligere udvildingsminister Poul Niel
son (S) engang udtalte, så er den verden, 
der ligger uden for Danmark, større end 
den verden, der ligger uden for de fleste • 
andre lande. Det har han unægtelig ret i 
ildæ mindst i forhold til et kæmpe land 
som Indien. Derfor er det også min Idare 
forhåbning, at der i årene fremover bli
ver meget mere Indien i Danmark og 
endnu mere Danmark i Indien. 
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