
Verksamhetsberättelse 2013 
 

Stiftelsen har strävat att göra Anders Chydenius känd som en förespråkare för öppenhet 

inom ekonomi och förvaltning – en internationellt sett betydande banbrytare för den 

klassiska liberalismen och offentlighetsprincipen. 

 

År 2013 har tyngdpunkten för verksamheten inom Anders Chydenius stiftelse legat på det 

fortsatta arbetet med utgivningen av Anders Chydenius samlade verk, ordna Anders 

Chydenius-frihandelsseminariet för femte gången och informationsfrihetens dag för sjunde 

gången.  Stiftelsens mål var också att främja firandet av den nordiska 

offentlighetsprincipens 250-årsjubileum i Sverige och Finland 2016. 

 

Understöd till vetenskaplig verksamhet och samlingsutgåvan   
 

Stiftelsen har understött vetenskaplig verksamhet, i enlighet med sitt syfte.   

 

Pro gradu –stipendier 

 

Under verksamhetsåret fortsatte stiftelsen utdelningen av stipendier, och bevilja varsitt pro 

gradu-stipendium à 1000 euro till två studenter, vars forskning anknyter till frihet och de 

mänskliga rättigheterna. Det ena stipendiet gick till konststuderande Sanna Lönnfors, 

vars lärdomsprov tar upp röster som tystades under andra världskrigets judeförföljelser, 

och det andra till politices studerande Milla Hyvärinen, som tar upp frihetsupplevelser hos 

f.d. livegna i Nepal.   

 

Stipendium får sökas för historisk forskning om Anders Chydenius och hans miljö eller för 

forskning som fokuserar på frågor i dagens samhälle som Anders Chydenius ansåg 

viktiga. Frågor om frihet och ansvar i marknadsekonomin samt öppenhet inom 

förvaltningen och informationsfrihet (Freedom of information) prioriteras.  

  

Samlingsutgåvan 

 

Det centrala projektet för att understöda vetenskaplig verksamhet under 2013 var 

understödet till arbetet med den vetenskapliga editeringen av Anders Chydenius samlade 

verk. Målet är att Anders Chydenius samlade verk ges ut såväl i original som i finsk 

översättning och i urval på engelska. Redigeringsarbetet tjänar både forskningen samt det 

allmänna intresset för Chydenius tankar som finns både i Finland och Sverige samt på 

olika håll i världen. Publiceringen är även av stor betydelse för vår nationallitteratur.     

Stiftelsen genomför projektet åren 2006–2015 i samarbete med Karleby universitetscenter 

Chydenius och garantiföreningen för Chydenius-institutet. Stiftelsen svarar särskilt för 

anskaffandet av privat finansiering för omkostnaderna, som uppskattningsvis kommer att 

uppgå till sammanlagt 1 440 000 euro. Genomförandet av projektet följs upp av en 

styrgrupp, och redigeringsarbetet bistås av ett redaktionsråd, som leds av stiftelsens 

ordförande. 



 

Utgivningen av första bandet 

 

Stiftelsen ordnade tillsammans med Finlands ambassad i Stockholm ett evenemang kring 

utgivningen av det första bandet i  samlingsutgåvan i Stockholm den 15 januari 

2013. Programmet var följande: 

 

10.00 Välkomstord 

Ambassadör Harry Helenius 

10.10 Presentation av Anders Chydenius och hans samlade skrifter 1751–1765 

Ordförande, professor Gustav Björkstrand, Anders Chydenius stiftelse  Viceordförande, 

Professor Sverker Gustavsson, Anders Chydenius stiftelse 

10.30 Anders Chydenius frihetsarv – vad gör vi med det idag? 

Riksbankschef Stefan Ingves, Riksbanken 

Chefdirektör Erkki Liikanen, Finlands Bank 

11.00 Diskussion 

11.15 Presentation av det engelska urvalet av Chydenius skrifter, Anticipating The Wealth of 

Nations: The Selected Works of Anders Chydenius, 1729–1803 

Professor Lars Magnusson, Uppsala universitet 

12.00 Lunch 

 

Första bandet i den finska samlingsutgåvan utkom redan i slutet av ifjol, och överräcktes 

under seminariet på Riksdagen den 15 maj 2013 till Riksdagens talman, Eero 

Heinäluoma. 

 

Utgivningen av andra bandet 

 

Under verksamhetsåret 2013 färdigställdes det andra bandet på svenska och på finska. 

 

Anders Chydenius -frihandelsseminarium 

 

Stiftelsen ordnade tillsammans med Karleby stad och Karleby universitetscenter 

Chydenius ett Anders Chydenius-frihandelsseminarium i Karleby lördagen den 29 juni 

2013. Detta år deltog också tidningarna Keskipohjanmaa och Österbottens Tidning samt 

Österbottens handelskammare, Handelslaget KPO och Keski-Pohjanmaan 

Osuuspankkiliitto (Mellersta Österbottens Andelsbanksförbund)  i samarbetet. 

 

Temat för seminariet var ”EUROPAS FRAMTID – räcker vårt kunnande som 

konkurrensfördel?".  En mångsidigt granskning av Europas och Finlands position i den 

globala konkurrensen ur statsfinansernas, industrins, utbildningens och den gemensamma 

valutan eurons perspektiv.   

 

Programmet var följande: 



 

13.00 Välkomstord 

Karleby stadsdirektör Antti Isotalus 

Ordföranden för Anders Chydenius stiftelse Gustav Björkstrand 

Hälsning från Karleby Opera 

Anföranden 

Finansminister Jutta Urpilainen 

Pedagogie doktor Pasi Sahlberg, direktör för CIMO 2009–, årets utbildningspåverkare -12 

 Bergsrådet Jorma Eloranta, Metso Ab:s verkställande direktör 2004–2011 

Ekonomie doktor Sirkka Hämäläinen, Europeiska centralbankens direktionsledamot 98–03 

Diskussionen leds av professor emerita Aino Sallinen 

17.00 Slutord 

Rektor vid Jyväskylä universitet Matti Manninen 

 

I seminariet deltog cirka 170 personer. Seminariet utannonserades i tidningarna 

Keskipohjanmaa och Österbottens Tidning. Stiftelsen fortsätter traditionen med 

sommarseminariet inkommande år.   

 

Det gångna årets frihandelsseminarium var samtidigt Anders Chydenius stiftelses 10-

årsjubileum, eftersom det gått ett decennium sedan verksamheten inleddes. 

Garantiföreningen för Chydenius-institutet överräckte en Chydenius-medalj till stiftelsens 

styrelseordförande Gustav Björkstrand, som lett verksamheten under hela denna tid. 

 

Informationsfrihetens dag   
        

Under verksamhetsåret fortsatte stiftelsen det finsk-svenska firandet av 

”informationsfrihetens dag” med anledning av den nordiska offentlighetsprincipen. Firandet 

inföll på årsdagen av införandet av tryckfrihetsförordningen i Sverige-Finland (2.12.1766). 

 

Seminariet på Informationsfrihetens dag 

 

Stiftelsen ordnade i samarbete med Hanaholmens finsk-svenska kulturcenter, Finlands 

respektive Sveriges Unesco-kommission samt Redaktörer utan gränser firandet av 

Informationsfrihetens dag den 2 december 2013 på Hanaholmen i Esbo. Under seminariet 

debatterades det globala arbetet för öppenhet och läget för yttrandefriheten i våra 

närområden, som t.ex. Ryssland, samt den nordiska offentlighetsprincipens rötter. 

Programmet under det internationella seminariet var följande:   

 

10.00 Opening of the Conference 

Gunvor Kronman, Hanasaari – the Swedish-Finnish Cultural Centre 

Gustav Björkstrand, Anders Chydenius Foundation 

10.30 The Media Situation In Russia 

Anna Aratunyan, Writer, Moscow 

Sean Roberts, Finnish Institute of International Affairs, Helsinki 



12.00 Lunch 

13.00 Freedom of Expression vs Media 

Tarja Turtia, Communication and Information Sector, UNESCO Paris 

Berth Sundström, Nordic Council of Ministers, Copenhagen 

Ulla Carlsson, Nordic Information Centre For Media And Communication Research 

NORDICOM, Gothenburg 

14.30 Coffee Break 

15.00 The Global Work For Freedom of Expression 

Christoph Deloire, Reporters Without Borders, International 

Martin Scheinin, European University Institute, Florence 

16.00 What Do We Learn From History – or Do We Learn Anything? 

Lars Magnusson, University of Uppsala 

Henrik Knif, Svenska Litteratur Sällskapet, Finland 

David Goldberg, Access Info Europé 

Moderator: Christian Sundgren, Reporters Without Borders, Finland 

17.00 Dinner 

19.00-20.00 Open Seminar: Freedom of Expression In Crisis Areas 

Susanna Inkinen, International Media Support, Copenhagen 

Christoph Deloire, Reporters Without Borders, International 

Martin Schibbye, Journalist, Stockholm 

 

Seminarium med anledning av märkesåret för 150 år av lantdag och 
riksdag i Finland   

 

Stiftelsen ordnade i samarbete med Riksdagen och Föreningen för Oskari Tokoi ett 

seminarium "Chydenius och Tokoi – det parlamentariska arvet från tiden före vår 

självständighet" i Riksdagen den 15 maj 2013.  

 

Seminariet ingick i firandet av 150 år av lantdag och riksdag i Finland under Riksdagens 

egid. Dessutom hade det förflutit 210 år sedan frihandelsförespråkaren Anders Chydenius 

död och 250 år sedan han inledde sin politiska bana, samt 140 år sedan 

självständighetssträvaren Oskari Tokois födelse och 100 år sedan han valdes till 

Riksdagens talman. Programmet var följande:   

 

15.30 Öppningstal 

Riksdagens talman Eero Heinäluoma 

Öppnandet av Oskari Tokoi-källportalen 

Ordföranden för Oskari Tokoi-sällskapet, riksdagsrådet Kari Urpilainen och FT Rainer 

Smedman 

Överlämnandet av Chydenius samlade skrifter I 

Ordföranden för Anders Chydenius stiftelse, professor emeritus Gustav Björkstrand 

Chydenius, Österbotten, tryckfrihet och seglationsfrihet 

Avdelningschef PD Antti Suvanto, Finlands Bank 



okoi, Finland, öst och väst 

Docenten i politisk historia PD Mikko Majander 

Diskussion 

17.30 Slutord 

Statsrådet, riksdagens talman emerita Riitta Uosukainen 

 

Information och samarbete 

 

Stiftelsen har utnyttjat sin webbplats www.chydenius.net som informations-och 

publiceringskanal. Via webbsidorna kan man registrera sig på stiftelsens postningslista. 

Stiftelsens publikationer finns tillgängliga i elektronisk form på webbplatsen. Dessutom har 

stiftelsen informerat media om sin verksamhet.   

 

Stiftelsen har varit medlem i Delegationen för stiftelser och fonder. Ombud deltog i 

delegationens höstmöte den 18 november 2013. 

 

Stiftelsen har främjat  250-årsjubileet för Chydenius tryckfrihetsförordning, som firas i 

Finland och Sverige 2016. Stiftelsen har i samarbete med stiftelsen för Helsingin Sanomat, 

Unesco-kommissionen och föreningen Redaktörer över alla gränser föreslagit för 

Undervisnings- och kulturministeriet att Unesco-konferensen på dagen för pressfrihet i 

världen (3.5) arrangeras i Finland 2016. Dessutom har stiftelsen i samarbete med 

stiftelsen för Helsingin Sanomat föreslagit för Statsrådets kansli att jubileumsåret 

”Chydenius 2016 – Fritt Ord 250 år” ska ingå i firandet av jubileumsåret när det 

självständiga Finland fyller 100 år. 

 

Styrelsen 

 

Styrelsens sammansättning år 2013: 

 

Gustav Björkstrand, ordförande 

Sverker Gustavsson, vice ordförande 

Antti Isotalus, medlem 

Asmo Kalpala, medlem 

Kristiina Kouros, medlem 

Arttu Laine, medlem 

Raimo Sailas, medlem 

Aino Sallinen, medlem (14.2.-) 

Sinikka Salo, medlem (-14.2.) 

Krister Ståhlberg, medlem 

 

Bland dessa medlemmar stod Antti Isotalus, Kristiina Kouros och Sinikka Salo i tur att 

avgå 2013. Isotalus ja Kouros omvaldes till styrelsen. I stället för Salo, som hade utnämnts 

av Karleby stad, invaldes rektor emerita Aino Sallinen till styrelsen.   

  

Styrelsen har sammanträtt tre gånger. Årsmötet hölls den 14 februari 2013, och övriga 



möten den 29 juni 2013 och den 2 december 2013. Ombud för stiftelsen var PM Juha 

Mustonen. Revisorer var Mikael Forss (GRM) och Ulla Järvi (GRM) samt vice revisor Sirpa 

Pihlajaniemi (GRM) och Kirsti Kattilakoski (GRM). 

 

Styrelsen har befullmäktigat undervisningsrådet Mikko Viitasalo att fungera som 

medelanskaffare för stiftelsen.   

 

Ekonomi och medelanskaffning 

 

Stiftelsen gick 2145,85 € på vinst under bokföringsåret. I april 2012 har stiftelsen beviljats 

skattefrihet för donationer som riktas till stiftelsen för åren 2012-2016. Under 

verksamhetsåret har stiftelsen mottagit donationer för projektet med en samlingsutgåva:  

 

Karleby stad: 10.000 euro 

Summa: 10.000 euro 

    

Stiftelsen har mottagit följande donationer för sin verksamhet under verksamhetsåret: 

 

Karleby stad (årligt bidrag): 20.000 euro 

Konstsamfundet rf: 3.000 euro 

Handelslaget KPO: 5.000 euro 

Mellersta Österbottens Andelsbanksförbund: 5.000 euro   

Summa: 33.000 euro 

 

Stiftelsens stiftelsekapital (40.000 €) har investerats i instrument med kort ränta (värdet 

31.12.2013: 44.851,24 euro). Saldo för stiftelsens bankkonto var vid årsskiftet 46.922,88 

euro. 

 
 


