
 

 

 Anders Chydenius stiftelse 
 
Verksamhetsberättelse 2010 

 
 

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.   
 
Tyngpunkten för verksamheten inom Anders Chydenius stiftelse år 2010 har 
varit det fortsatta arbetet med utgåvan av Anders Chydenius samlade verk, 
Anders Chydenius-frihandelsseminariet som ordnades för andra gången, 
seminariet i anledning av informationsfrihetens dag som i år ordnades för 
fjärde gången samt utgivningen av den första publikationen som 
genomgående är på svenska.   
 

 Understöd till vetenskaplig verksamhet och samlingsutgåvan   
 
Stiftelsen har understött vetenskaplig verksamhet, i enlighet med sitt syfte.   
 
Pro gradu -stipendier  
Under verksamhetsåret har stiftelsen fortsatt sin stipendieverksamhet genom 
att lediganslå stipendier för år 2011 för skrivande av avhandlingar pro gradu. 
Stipendium 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 2009 
var understödet till arbetet med den vetenskapliga editeringen av  Anders 
Chydenius samlade verk. Det är frågan om ett sexårigt projekt, där Anders 
Chydenius samlade verk ges ut såväl i original som i finsk översättning och i 
urval på engelska. Redigeringsarbetet tjänar både forskningen och 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 2006 - 2012 i samarbete med Jyväskylä 



 

 

universitet/Karleby universitetscenter Chydenius och garantiföreningen för 
Chydenius-insititutet. Stiftelsen svarar särskilt för anskaffandet av privat 
finansiering för omkostnaderna, som uppskattningsvis kommer att uppgå till 
sammanlagt 966 800 euro. Genomförandet av projektet följs upp av en 
styrgrupp, och redigeringsarbetet bistås av ett redaktionsråd, som leds av 
stiftelsens ordförande.   
 
Redigeringen har fortskridit på alla områden: arkivforskning, digitalisering, 
översättning, forskning och kommentarer. Avsikten är att manuskripten till  de 
första delarna ska lämnas in till förläggaren hösten 2011, men styrelsen beslöt 
emellertid att projektet fortsätter ett år till, dvs. till utgången av år 2012.   
Under verksamhetsåret anordnades en offerttävling om förläggare av 
samlingsutgåvan. Förhandlingar om avtalsvillkoren fortgår utgående från den 
offert som godkändes. Manuskriptet för urvalet på engelska blev nästan klart; 
avsikten är att lämna in det till den utländska förläggaren i början av 2011.  
 

 Anders Chydenius -frihandelsseminarium 
 
Stiftelsen ordnade ett Anders Chydenius-frihandelsseminarium tillsammans 
med Karleby stad och Karleby universitetscenter Chydenius lördagen den 1 
augusti 2009.  Samarbetspartners i år var dessutom tidningarna 
Keskipohjanmaa och Österbottens Tidning samt Österbottens 
handelskammare.  
 
Temat för seminariet var "Vems frihet – kapitalets eller människans?". Syftet 
var att behandla den Europeiska unionens ekonomiska utsikter och nyckeln 
till framgång för Finland. Utgångspunkten var Chydenius tankar om frihandel 
– inklusive frihetens begränsningar.  
 
Programmet var följande: 

 
13.00 Välkomstord  

Karleby stadsdirek tör Antti Isotalus  
Styrelseordföranden för Anders Chydenius stiftelse Gustav Björkstrand 

 
13.15-16.45 Paneldebatt 

Författaren, FD Lasse Lehtinen 
VD för Finansbranschens centralförbund Piia-Noora Kauppi 
VD för Näringslivets delegation Sixten Korkman  
Statssekreteraren vid finansministeriet Raimo Sailas 
Debatten leddes av bankdirektör Sinikka Salo 

 
16.45–17.00 Sammanfattning 



 

 

 Rektor Aino Sallinen, Jyväskylä universitet  
 

 
I seminariet deltog cirka 400 personer. Annonser om seminariet ingick i 
tidningarna Keskipohjanmaa och Österbottens Tidning. Stiftelsen fortsätter 
sommartraditionen åtminstone nästa år i samarbete med Karleby 
Operasommar, varefter läget utvärderas. 
 

 Informationsfrihetens dag   
  

Stiftelsen fortsatte det finsk-svenska firandet av ”informationsfrihetens dag” 
under det gångna året i anledning av offentlighetsprincipen. Firandet av 
dagen, som inleddes ett år tidigare, infaller den 2 december, på årsdagen av 
tryckfrihetsförordningen i Sverige-Finland (2.12.1766). 
 
Publikationen

 

 ”Öppenhetsarvet från Chydenius - vad gör vi med det i 
dag?”  

Stiftelsen gav ut publikationen på svenska på webben, och den innehåller 
föredrag som hållits på svenska under seminarierna på informationsfrihetens 
dag.   
 
Seminariet på informationsfrihetens dag 

 

 
Stiftelsen ordnade ett lunchseminarium om informationsfriheten i Ryssland. 
Inledningen hölls av generalsekreteraren för Förbundet för mänskliga 
rättigheter, Kristiina Kouros. Evenemanget presenterades också på svenska i 
form av en publikation på webben.   

Information, samarbete och nätverk 
 
Stiftelsen har använt sina webbsidor www.chydenius.net som informations- 
och publiceringskanal. Via webbsidorna kan man registrera sig för 
postningslistan. Stiftelsens publikationer finns tillgängliga i elektronisk form på 
webbsidorna. Stiftelsen har dessutom informerat om sin verksamhet via 
media.   
 
Stiftelsen beslutade att ansöka ett medlemskap i Delegationen för stiftelser 
och fonder.   
 
 
Utdelningen av Chydenius-priset 



 

 

 
Minister Elisabeth Rehn mottog Chydenius-priset den 7 september 2010 
under en festlighet i Karleby som ordnades av staden och Chydenius-
stiftelsen. Stiftelsen representerades av styrelseordföranden. Prisnämnden, 
som stiftelsens styrelse deltog i, betecknade Rehn som en ihärdig försvarare 
av kvinnors och barns mänskliga rättigheter och en banbrytande kvinnlig 
ledare. 
 

 Förvaltning 
 

Styrelsens sammansättning år 2010: 
 
Gustav Björkstrand ordförande   
Sverker Gustavsson vice ordförande 
Martti Eurola  medlem 
Antti Isotalus  medlem 
Asmo Kalpala  medlem 
Kristiina Kouros medlem 
Raimo Sailas  medlem 
Sinikka Salo  medlem 
Krister Ståhlberg medlem 
 
De medlemmar i styrelsen som stod i tur att avgå 2010 var Sinikka Salo, Antti 
Isotalus ja Kristina Kouros. Samtliga återvaldes. 
 
Styrelsen har sammanträtt tre gånger under året. Årsmötet hölls den 18 
februari 2010. Stiftelsens ombud var pol.mag. Juha Mustonen. Revisor var 
Mikael Forss (GRM) och Ulla Järvi (GRM) och vice revisor Sirpa Pihlajaniemi 
(GRM) och Kirsti Kattilakoski (GRM). 
 

 Ekonomi och medelanskaffning 
 

Stiftelsens bokföringsår var 16.549,72 € på förlust.  
 
Stiftelsen har beviljats skattefrihet för donationer som riktas till stiftelsen för 
åren 2007-2011. Under verksamhetsåret har stiftelsen mottagit donationer för 
projektet med en samlingsutgåva:  
  
 

Karleby stad: 10.000 
Pohjolan Voima: 2.000    



 

 

Summa: 12.000   
     

Stiftelsen har mottagit följande donationer för sin verksamhet under 
verksamhetsåret: 
 

Karleby stad (årligt bidrag): 20.000 
Föreningen Konstsamfundet: 3.000    
Summa: 23.000   

 
Stiftelsens stiftelsekapital (40.000 €) har investerats i instrument med kort 
ränta (31.12.2010 värdet: 43.111,69). Saldo för stiftelsens bankkonto var vid 
årsskiftet 33.276,53 euro. 


	Anders Chydenius stiftelseVerksamhetsberättelse 2010
	Understöd till vetenskaplig verksamhet och samlingsutgåvan  
	Anders Chydenius -frihandelsseminarium
	Informationsfrihetens dag  
	Information, samarbete och nätverk
	Förvaltning
	Ekonomi och medelanskaffning


