
 

 

 

Anders Chydenius stiftelse  

Verksamhetsberättelse 2011 
 
 
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 2011 har tyngdpunkten för verksamheten inom Anders Chydenius stiftelse legat på det 
fortsatta arbetet med utgåvan av Anders Chydenius samlade verk, förbereda utgivningen 
av samlingsutgåvan, ordna Anders Chydenius-frihandelsseminariet för tredje gången och 
informationsfrihetens dag för femte gången.   
 

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 bevilja 
pro gradu-stipendium för 2011 till två universitetsstuderande vars forskningsämne 
anknyter till religionsfrihet och mänskliga rättigheter. Maria Oinas och Sampsa Pekkinens 
gemensamma avhandling pro gradu behandlade den europeiska islamofobin, som 
granskades via den Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna.    
 
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 2011 var 
understödet till arbetet med den vetenskapliga editeringen av  Anders Chydenius samlade 
verk. Det är frågan om ett femårigt 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 åren 2006 - 2013 i samarbete med Karleby univeristetscenter 
Chydenius och garantiföreningen för Chydenius-institutet. Stiftelsen svarar särskilt för 
anskaffandet av privat finansiering för omkostnaderna, som uppskattningsvis kommer att 
uppgå till sammanlagt  1 146 000 euro. Genomförandet av projektet följs upp av en 
styrgrupp, och redigeringsarbetet bistås av ett redaktionsråd, som leds av stiftelsens 
ordförande. 
 
Chydenius samlade verk i urval I engelsk översättning ”Anticipating The Wealth of Nations. 
The Selected Works of Anders Chydenius (1729–1803)” utkom på förlaget Routledge den 
30 september 2011. Det första exemplaret överräcktes till republikens president, Tarja 
Halonen, den 13 oktober 2011. Evenemanget ägde rum i Karleby och arrangerades i 
samarbete med Karleby universitetscenter Chydenius (14.10).  

 
Presentation i Helsingfors 
 
Stiftelsen ordnade en presentation av den engelska utgåvan i Helsingfors i samarbete med 
Finlands Bank den 18 oktober 2011. Evenemanget ägde rum i Finlands Banks 
myntmuseum inom ramen för Finlands Banks föreläsningsserie ”Talouskirja NYT”. 
 
13.00 Välkomstord 
Ledamoten i direktionen för Finlands Bank, pol.dr Seppo Honkapohja 
Ordföranden för Anders Chydenius stiftelse, teol. dr Gustav Björkstrand 

 
Inledningar 
bankhistoriker Antti Kuusterä 
Centralhandelskammarens verkställande direktör Risto E. J. Penttilä 

 
14.00 Slutord 
Ledamoten i direktionen för Finlands Bank, pol. dr Seppo Honkapohja 
 
Från Karleby universitetscenter Chydenius sida deltog samlingsutgåvans redaktörer 
Maren Jonasson och Pertti Hyttinen.  

 
Presentation av verket i London 

 
Stiftelsen ordnade också en presentation av den engelska utgåvan i London i samarbete 
med Finlands ambassad den 5 december 2011. Presentationen av Chydenius verk stod 
för ena delan av programmet, som dessutom behandlade en bok om Skandinaviens 
historia. Till den del seminariet gällde Chydenius-utgåvan var programmet följande: 

 
19.30 Anders Chydenius – A liberal pioneer of the 18th Century  



 

 

   Chairman of the Editorial Board Gustav Björkstrand (Anders Chydenius Foundation) 
 
19.40 Presentation of the English edition of the collected works of Anders Chydenius 
   Editor-in-chief Maren Jonasson (Kokkola University Consortium Chydenius) 
 
19.50 Anticipating The Wealth of Nations: The Selected Works of Anders Chydenius,1729–1803 
   Member of the Board, Dr.Soc.Sc. Seppo Honkapohja (Bank of Finland) 
 
Utgåvorna på svenska och på finska 

 
På Bokmässan i Helsingfors mässcentrum ordnades en förhandspresentation av den 
svenska ederade utgåvan och den finska versionen. Förarbetet inför publiceringen av 
första bandet av utgåvan i original och i finsk översättning har fortgått, och målet är att 
överlämna det första manuskriptet till respektive förlag (Edita, Svenska litteratursällskapet i 
Finland rf) i början av 2012. Stiftelsen har inlett förberedelserna inför utgivningen av första 
bandet på respektive språk våren 2012 i samarbete med Karleby universitetscenter 
Chydenius och Finlands ambassad i Stockholm.   

 

Anders Chydenius -frihandelsseminarium 
 
Stiftelsen ordnade tillammans med Karleby stad och Karleby universitetscenter Chydenius 
ett Anders Chydenius-frihandelsseminarium i Karleby lördagen den 16 juli 2011. Detta år 
deltog också tidningarna Keskipohjanmaa och Österbottens Tidning samt Österbottens 
handelskammare och Handelslaget KPO i samarbetet.  
 
Temat för seminariet var "Finlands och EU:s nya ekonomiska inriktning”. Avsikten var att 
behandla den ekonomiska krisen inom EU och inlands ekonomiska politik efter 
riksdagsvalet. Infallsvinkeln utgick från Chydenius tankar om fri handel.   
 
Programmet var följande: 

 
10.00-10.15 Välkomstord  
Karleby stadsdirektör Antti Isotalus  
Ordföranden för Anders Chydenius stiftelse Gustav Björkstrand  

 
Inledningar och paneldebatt 
Finansminister Jutta Urpilainen 
Chefdirektören för Finlands Bank Erkki Liikanen 
VD för Nordiska Investeringsbanken Johnny Åkerholm  
Debattledare generaldirektören för Tapiola-bolagen Asmo Kalpala 
 



 

 

12.20–12.30 Slutord 
Rektor Aino Sallinen, Jyväskylä universitet  

 
I seminariet deltog cirka 200 personer. Seminariet utannonserades i tidningarna 
Keskipohjanmaa och Österbottens Tidning. Stiftelsen fortsätter traditionen med 
sommarseminariet i anslutning till Karleby Operasommar åtminstone inkommande år.   

Informationsfrihetens dag   
  
Under verksamhetsåret fortsatte stiftelsen det finsk-svenska firandet av 
”informationsfrihetens dag” med anledning av den nordiska offentlighetsprincipen. Dagen 
firades för femte gången, och firandet inföll på årsdagen av införandet av 
tryckfrihetsförordningen i Sverige-Finland (2.12.1766).  
 
Seminariet på Informationsfrihetens dag 
 
Stiftelsen ordnade den 2 december 2011 tillsammans med Riksdagens framtidsutskott och 
Förbundet för mänskliga rättigheter ett seminarium  med anledning av 
informationsfrihetens dag.  Av hävd deltar en svensk gäst, som det här året blev Sveriges 
ambassadör i Helsingfors, som också var med om att överräcka ett porträtt på Chydenius 
till Finlands finansminister. Internationell gästtalare var Helen Darbishire (FOI Advocates 
-nätverket). 

 
Årets tema var ”Vår i princip offentliga demokrati  – hur mår Chydenius öppenhetsarv 
idag?”. Syftet var att utvärdera öppenhetsläget i Finland såväl i internationell jämförande 
forskning som i ljuset av inhemsk journalistisk forskning samt debattera om hur Finland 
kan bidra till att främja öppenheten    internationellt såväl inom Världsbanken som inom 
ramen för initiativ för demokrati och öppenhet. 
 
Programmet var följande: 
 
10.00 Välkomstord 
Päivi Lipponen, ordförande för Riksdagens framtidsutskott   
Gustav Björkstrand, styrelseordförande för Anders Chydenius stiftelse    
Johan Molander, Sveriges ambassadör i Helsingfors   
 
10.10 Öppen förvaltning ur Världsbankens synvinkel 
Jutta Urpilainen, Finlands finansminister   

 
10.20 Open Government Partnership as a Global Effort (hälsning per video) 
Tom Blanton, Director of National Security Archive (Washington D.C.), Member of International Steering 
Committee for Open Government Partnership 

 
10.30 Finland in World's First Rating of Right to Information 



 

 

Helen Darbishire, Executive Director of Access Info Europe (Madrid),Co-founder of the global network 
“Freedom of Information Advocates” 

 
10.50 Kommentarer och paneldiskussion  
Pekka Nurmi, överdirektör, Justitieministeriet 
Heikki Kuutti, journalistikforskare, Jyväskylä universitet   
Olli Mäenpää, professor i förvaltningsrätt, Helsingfors universitet    
Debattledare Kristiina Kouros, generalsekreterare för Förbundet för mänskliga rättigheter   

 
11.55 Slutord 
Sinuhe Wallinheimo, medlem i Riksdagens framtidsutskott   

 

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 under det gångna året varit medlem i Delegationen för stiftelser och fonder  

 

Styrelsen 
 
Styrelsens sammansättning år 2011: 
 
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 

 
Bland de medlemmar styrelsen själv utsett stod Krister Ståhlberg, Gustav Björkstrand och 
Asmo Kalpala i tur att avgå 2011. Samtliga omvaldes till styrelsen.  
 
Styrelsen har sammanträtt tre gånger. Årsmötet hölls den 15 februari 2011, och övriga 



 

 

möten den 16 juli 2011 och den 2 december 2011. 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 
 
Stiftelsens bokföringsår var 16.826,03 € 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: 9.500   
     
Stiftelsen har mottagit följande donationer för sin verksamhet under verksamhetsåret: 
 

Karleby stad (årligt bidrag): 20.000 
Osuuskauppa KPO: 5.000   
Summa: 25.000   

 
Stiftelsens stiftelsekapital (40.000 €) har investerats i instrument med kort ränta. Saldo för 
stiftelsens bankkonto var vid årsskiftet 37.376,97 euro. 
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