
 

 

 

Anders Chydenius stiftelse 

Verksamhetsberättelse 2012 
 
 
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 2012 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 fjärde gången och 
informationsfrihetens dag för sjätte 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 har stiftelsen fortsatt sin stipendieverksamhet genom att 
lediganslå pro gradu-stipendier för 2013 till universitetsstuderande. 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 2012 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 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 2006–2014 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 1 335 000 euro. Genomförandet av projektet följs upp av en 
styrgrupp, och redigeringsarbetet bistås av ett redaktionsråd, som leds av stiftelsens 
ordförande. 
 



 

 

Det första bandet på svenska respektive finska publicerade  
 
På Bokmässan i Helsingfors mässcentrum ordnade förlagen (Edita, Svenska 
litteratursällskapet i Finland rf) en presentation av den svenska ederade utgåvan och den 
finska versionen. Stiftelsens styrelseordförande deltog i en diskussion om Chydenius och 
Tengström. 

 
Första bandet i samlingsutgåvan av Chydenius verk på svenska samt i den översatta 
samlingsutgåvan på finska publicerades den 4 december 2012. Vid 
utgivningsevenemanget på stadshuset i Helsingfors förärades statsrådet Krista Kiuru och 
Sveriges ambassadör Anders Lidén med en bok var. Det första exemplaret hade 
överräckts till republikens president Sauli Niinistö samma morgon. Även i Karleby 
ordnades ett utgivningsevenemang, vilket skedde i samarbete med Karleby 
universitetscenter Chydenius (5.12.), där boken överräcktes till ledningen för stadens 
förtroendevalda samt kyrkoherdarna. Dessutom överräcktes boken till ärkebiskop Kari 
Mäkinen (10.12.) på Kyrkostyrelsen i Helsingfors. 

 
Publikationen presenteras i Stockholm 
 
Stiftelsen har förberett ett utgivningstillfälle av första bandet till Stockholm (15.1.2013) i 
samarbete med Finlands ambassad i Stockholm.   

Anders Chydenius -frihandelsseminarium 
 
Stiftelsen ordnade tillsammans med Karleby stad och Karleby universitetscenter 
Chydenius ett Anders Chydenius-frihandelsseminarium i Karleby lördagen den 9 juli 2012. 
Detta år deltog också tidningarna Keskipohjanmaa och Österbottens Tidning samt 
Österbottens handelskammare och Handelslaget KPO i samarbetet. 
 
Temat för seminariet var Efter stormen? - möjligheterna till uppgång i den europeiska 
ekonomin".  Avsikten var att behandla den ekonomiska krisen i Europeiska unionen samt 
ge uppslag för tillväxt och sysselsättning. Infallsvinkeln utgick från Chydenius tankar om fri 
handel. Programmet var följande: 

 
13.00 Välkomstord 
Karleby stadsdirektör Antti Isotalus 
Ordföranden för Anders Chydenius stiftelse Gustav Björkstrand 

 
Inledningar 
Verkställande direktör för Europeiska finansiella stabiliseringsfaciliteten EFSF Klaus Regling 
Finlands finansminister Jutta Urpilainen 
Verkställande direktör för Centralhandelskammaren Risto E. J. Penttilä 
Verkställande direktör för Näringslivets delegation EVA och forskningsinstitut ETLA Vesa Vihriälä 
 
16.00 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 inkommande år.   



 

 

Informationsfrihetens dag   
  
Under verksamhetsåret fortsatte stiftelsen det finsk-svenska firandet av 
”informationsfrihetens dag” med anledning av den nordiska offentlighetsprincipen. Dagen 
firades för sjätte gången, och firandet inföll på årsdagen av införandet av 
tryckfrihetsförordningen i Sverige-Finland (2.12.1766).  
 
Seminariet på Informationsfrihetens dag 
 
Stiftelsen ordnade den 4 december 2012 i Helsingfors stadshuset tillsammans med Forum 
Virium Helsinki och Förening för nätdemokrati i Finland 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: 
 
12.00 Moderatorns välkomstord 
CEO Jarmo Eskelinen, Forum Virium Helsinki 
Publiceringen av Anders Chydenius (1751–65) samlade verk 
Styrelseordförande Gustav Björkstrand, Anders Chydenius stiftelse 
Inledning 
Bostads- och kommunikationsminister Krista Kiuru 
Open Government Partnership 
Finansrådet Katju Holkeri, Finansministeriet 
Helsinki Region Infoshare 2013  
Projektledare Ville Meloni & ansvarig för samhällsrelationer Petri Kola, Forum Virium Helsinki 
Anförande av en partner inom kommittén för Apps4Finland 2012  
Direktören för informationstjänsten Heli Mikkelä, Statistikcentralen 
14.00-14.45 Kaffepaus 
Anförande av tävlingsarrangören 
Ordförande Sami Majaniemi, Suomen verkkodemokratiaseura ry 
Prisutdelning 
Apps4Finland 2012 prisutdelning, finalisterna presenteras  
17.00–20.00 Buffet och mingel 

  

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. Ordföranden för 
styrelsen deltog i delegationens höstmöte den 26 november 2012. 
 
Stiftelsen har främjat firandet av den nordiska offentlighetsprincipen 2016 genom att 
framlägga ett initiativ i saken för Sveriges och Finlands utrikes- och justitieministrar samt 
för arbetsgruppen som planerar firandet av Finlands 100-årsjubileum som självständig 
stat. I arbetsgruppen Finland100:s slutrapport omnämndes stiftelsens initiativ att beakta 
gemensamma vinningar under den tid då Sverige och Finland var ett rike.    
 

Styrelsen 
 
Styrelsens sammansättning år 2012: 
 
Gustav Björkstrand  ordförande 
Sverker Gustavsson  vice ordförande 
Martti Eurola   medlem (-21.2.) 
Antti Isotalus   medlem 
Asmo Kalpala   medlem 
Kristiina Kouros               medlem 
Arttu Laine   medlem (21.2.-) 
Raimo Sailas   medlem 
Sinikka Salo   medlem 
Krister Ståhlberg  medlem 

 
Bland dessa medlemmar stod Martti Eurola, Sverker Gustavsson och Raimo Sailas i tur att 
avgå 2012. Gustavsson och Sailas omvaldes till styrelsen. I stället för Eurola, som hade 
utnämnts av Karleby stad, invaldes VD Arttu Laine till styrelsen.   
  
Styrelsen har sammanträtt tre gånger. Årsmötet hölls den 21 februari 2012, och övriga 
möten den 9 juli 2012 och den 4 december 2012. 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 10.792,36 € 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:  
 

Tapiola: 5.000 euro  
OP-Pohjola: 1.500 euro  
Karleby Andelsbank: 2.000 euro  
Tampereen seudun OP: 2.000 euro  
Karleby stad: 10.000 euro  
Summa: 20.500 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 
Summa: 28.000 euro   

Stiftelsens stiftelsekapital (40.000 €) har investerats i instrument med kort ränta (värdet 
31.12.2012: 44.662,62 euro). Saldo för stiftelsens bankkonto var vid årsskiftet 21.403,46 
euro. 
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