
 

 

 Anders Chydenius stiftelse 
 
Verksamhetsberättelse 2008 

 
 

Stiftelsen har strävat att göra Anders Chydenius känd som en förespråkare för 
öppenhet inom ekonomi och förvaltning – en internationellt sett betydande 
banbrytare för offentlighetsprincipen och den klassiska liberalismen.   
 
Tyngpunkten för verksamheten inom Anders Chydenius stiftelse år 2008 har 
varit det fortsatta arbetet med utgåvan av Anders Chydenius samlade verk, 
seminariet i anledning av informationsfrihetens dag och att delta i 
förberedelserna för firandet av Märkesåret 1809. 
 
Överräckandet av en Chydenius-medalj till OSSE:s ombud för mediafrihet, 
Miklos Haraszti, bidrog till att öka kunskapen om stitelsen bland experter på 
informationsfrihet (FOI) internationellt.  
 

 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 meddela att universitetsstuderande kan ansöka om stiftelsens stipendier 
för skrivande av avhandlingar pro gradu 2009. Stipendium kan 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 

 Redigeringsrbetet 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.    

 
Det centrala projektet för att understöda vetenskaplig verksamhet under 2008 
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.   



 

 

 
Stiftelsen genomför projektet 2006 - 2011 i samarbete med Karleby 
universitetscenter Chydenius och garantiföreningen för Chydenius-insitiutet. 
Stiftelsen svarar särskilt för anskaffandet av privat finansiering för 
omkostnaderna, som uppskattningsvis kommer att uppgå till sammanlagt   
910 000 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. Det finns en etablerad version av så 
gott som alla texter i original och ca 60% finns i finsk översättning. 
Översättningen av den engelska utgåvan är klar och det finns ett avtal om 
publiceringen av den med ett internationellt förlag, som ska undertecknas i 
början av år 2009. 

 Sommarseminariet 
 
Stiftelsen ordnade en finsk-svensk näringslivskonferens med sina 
samarbetspartners 9.6.2008 kl. 11-17 på Hanaholmen i Esbo. Seminariet, 
som anslöt sig till ostindienfararen Götheborgs besök i Helsingfors (8.-14.6.), 
ordnades av en arrangörskommitté där förutom Hanaholmens kulturcenter 
och Anders Chydenius stiftelse även Sveriges ambassad, Finlands 
utrikesministerium, Difa, Finsk-svenska handelskammaren, 
Handelshögskolan och SNS deltog.  
 
Avsikten med seminariet var att behandla Sveiges och Finands handel med 
Kina både historiskt sett och i ett framtidsperspektiv. Även betydelsen av 
Anders Chydenius frihandelsidé för globaliseringen av idag togs upp. 
Programmet var följande:   
 
Välkomstord 
- Gunvor Kronman, direktör för Hanaholmens kulturcenter 
- Ewa Björling, Sveriges handelsminister 
- Mikko Alkio, statssekreterare vid Handels- och industriministeriet   
Föredrag: Framtiden för den kinsesiska kapitalismen   
- Gordon Redding, professor, INSEAD 
Kommentar: EU och Kina ur ett nordiskt perspektiv   
- Pekka Sutela, Finlands Bank 
Lunchtalare Börje Ljunggren, f.d. svensk ambassadör i Kina  -  
Föredrag: EU och Kiina som partners i en global ekonomi   
- David O’Sullivan, generaldirektör för direktoratet för handel inom Europeiska kommissionen   
Kommentarer:  
- Ole Johansson, VD för bolaget Wärtsilä 



 

 

- Lars G Nordström, f.d. VD för Nordea-gruppen 
Paneldebatt: Svenska och finska företag i Kina  
- Jorma Halonen, F.d. vice VD för Volvo-gruppen 
- Johanna Ikäheimo, styrelseordförande för Lappset-gruppen 
- Karolina Ekholm, biträdande professor vid Stockholms universitet   
- Pekka Lundmark, VD för Konecranes 
Tal: Vart är Kina på väg?  
- Keqing Ma, Kinas ambassadör i Finland    
Sammanfattning: 
- Esko Aho, styrelseordförande för Hanaholmens kulturcenter 
 

 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). 
 
Seminariet på informationsfrihetens dag 

 
Välkomsthälsning 
Janne Virkkunen, styrelseordförande, stiftelsen för Helsingin Sanomat 

 
Stiftelsen ordnade tillsammans med stiftelsen för Helsingin Sanomat ett 
seminarium i anlednng av informationsfrihetens dag den 2 december kl. 13-15 
på Päivälehti-museet i Helsingfors. Programmet för seminariet 
"Informationsfrihet en idag" var följande: 

Inledning 
Astrid Thors, Finlands Europaminister   
Utmaningar för offentlighetsprincipen i  Europa 
Cecilia Malmström, Sveriges EU-minister 
Informationsfriheten inom OSSE-länderna 
Miklos Haraszti, medieombud för OSSE   
Paneldebatt 
Miklos Haraszti,  medieombud för OSSE 
Kari Huhta, utrikes- och säkerhetspolitisk redaktör, Helsingin Sanomat 
Barbro Hedvall, ledarredaktör, Dagens Nyheter 
Päätössanat 
Gustav Björkstrand, styrelseordförande, Anders Chydenius stiftelse 
 
Evenemanget hedrades med president Mauno Koivistos närvaro. 
Paneldebatten leddes av Kristiina Kouros, medlem i styrelsen. I seminariet 
deltog ca 60 personer.   
 



 

 

 
Utdelning av Chydenius-medaljen 

I anledning av Informatinsfrihetens dag beslöt stiftelsen bevilja en Chydenius-
medalj för ”ett internationellt sett betydande arbete för Anders Chydenius 
öppenhetsprinciper” Vid utdelandet av den andra öppenhetsmedaljen fäste 
stiftelsen uppmärksamhet vid befrämjandet av offentlighetsprincipen 
internationellt sett. Av den anledningen beslöt stiftelsen i samråd med 
garantiföreningen för Chydenius-institutet att bevilja medaljen till Miklos 
Haraszti, som sedan 2004 har varit medieombud för OSSE. Under ledning av 
Haraszti har OSSE grundligt utrett och befrämjat offentlighetslagstiftningen 
inom OSSE-länderna. I motiveringen fästes även uppmärksamhet vid 
Harasztis livsverk; i det han verkat som författare, redaktör, 
människorättsaktivist och universitetsprofessor har han gjort en  banbrytande 
insats för att befrämja principerna för det öppna samhället. 
 
Medaljen överräcktes av styrelsens ordförande Gustav Björkstrand  och 
ordföranden för garantiföreningen för Chydenius-institutet Antti Isotalus 
under seminariet på informationfrihetens dag, den 2 december 2008. 
 

 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.   
 
Nätverket av experter och samarbetspartners kring stiftelsen har vuxit. För 
sommarseminariets del intensifierdes kontakterna till Hanaholmens 
kulturcenter och Sveriges ambassad. För att befrämja diskussionen inom EU 
beslöt stiftelsen att understöda Europeiska Ungdomsparlaments verksamhet i 
Finland.     
 

 Förvaltning 
 

Styrelsens sammansättning år 2008: 
 
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 2008 var Krister Ståhlberg, 
Gustav Björkstrand och Asmo Kalpala. Samtliga återvaldes. 
 
Styrelsen har sammanträtt tre gånger under året. Årsmötet hölls den 26 
februari 2008. Stiftelsens ombud var pol.mag. Juha Mustonen. Revisor var 
Mikael Forss (HTM) och vice revisor Sirpa Pihlajaniemi (HTM). 
 

 Ekonomi och medelanskaffning 
 

Stiftelsens bokföringsår var XXXX,XX € på vinst/ 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   
Finlands Bank     
Pohjolan Voima     
Summa   

     
Stiftelsen har mottagit följande donationer för sin verksamhet under 
verksamhetsåret: 
 

Karleby stad (årligt bidrag)   
Summa   

 
Stiftelsens stiftelsekapital (40.000 €) har investerats i intrument med kort ränta 
(värde 31.1. / 41.497 €). Saldo för stiftelsens bankkonto var vid årsskiftet 
50.430,97 euro. 
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