
 

 

Anders Chydenius stiftelse 
 
Verksamhetsberättelse 2009 
 
 

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.   
 
Tyngdpunkten för verksamheten inom Anders Chydenius stiftelse år 2009 har 
varit det fortsatta arbetet med utgåvan av Anders Chydenius samlade verk, att 
initiera Anders Chydenius –frihandelsseminariet i samband med Karleby 
Operafestival som en årlig tradition, samt seminariet med anledning av 
informationsfrihetens dag som detta år ordnades i Stockholm på grund av  
Märkesåret 1809. 
 

 Understöd till vetenskaplig verksamhet och samlingsutgåvan   
 
Stiftelsen har understött vetenskaplig verksamhet i enlighet med sitt syfte.   
 
Pro gradu -stipendier 

Två stipendier om 1000 euro beviljades följande personer:   
 
- Marianne Muona, juridiska fakulteten vid Helsingfors universitet: Arbetstagarnas 
grundläggande rättigheter i relation till fri rörlighet för tjänster i relation till tematiken i rättsfallen 
Laval, Viking respektive Ruffert åren 2007 och 2008. 
- Heikki Saxén, institutionen för historievetenskap och filosofi vid Tammerfors universitet: John 
Rawls rättviseteori och den politiska liberalismens betydelse för den västerländska 
samhällsidén (Idéhistoria). 

 
Under verksamhetsåret har stiftelsen fortsatt sin stipendieverksamhet genom 
att dela utdela stipendier år 2009 för skrivandet av avhandlingar pro gradu. 
Man kunde söka stipendium 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) prioriterades.  
 

 
 
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 - 2011 i samarbete med Jyväskylä 
universitet/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 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. 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. 

 

 Anders Chydenius -frihandelsseminarium 
 
Stiftelsen ordnade ett Anders Chydenius-frihandelsseminarium tillsammans 
med Karleby stad och Karleby universitetscenter Chydenius lördagen den 1 
augusti 2009. Det är en fortsättning på det internationella Anders Chydenius 
frihandelsseminariet 1994, där bl.a. statsminster Esko Aho och ordföranden 
för EU-komissionen, Jacques Delors. 
 
Temat för seminariet var ”Från kris mot nytt uppsving”. 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 stadsdirektör Antti Isotalus  
Styrelseordföranden för Anders Chydenius stiftelse Gustav Björkstrand  
Karleby opera  - arior ur operan Döbeln 1809  



 

 

13.15 Öppningstal  
Republikens president Tarja Halonen 

13.30 EU:s ekonomiska utsikter och förnyelse 
Europakommissionär Olli Rehn 
Rikdagsledamot, partiordförande Jutta Urpilainen 
Tapiola-gruppens generaldirektör Asmo Kalpala 
Diskussion 
Ordförande:  Finlands EU-ambassadör Jan Store 

15.00 Kaffe 
 
15.30 Nyckeln till Finlands framgång och kreativitet  

Direktör Esko Aho, Nokia Abp 
Rektor Aino Sallinen, Jyväskylä universitet  
Sinikka Salo, direktionen för Finlands Bank 
Diskussion 
Ordförande: generaldirektören för Finlands Akademi Markku Mattila 

17.00–17.15 Sammandrag 
Direktör politices doktor Raimo Väyrynen, Utrikespolitiska institutet 
Direktör Mikko Viitasalo, Karleby universitetscenter Chydenius  

 
I seminariet deltog cirka 400 personer. Annonser om seminariet ingick i 
tidningarna Keskipohjanmaa, Österbottens Tidning och Helsingin Sanomat. 
Stiftelsen beslöt fortsätta sommartraditionen under de tre kommande åren i 
samarbete med Karleby Operasommar, varefter läget utvärderas.   
 

 Informationsfrihetens dag   
  

Under det gångna året fortsatte stiftelsen det traditionella finsk-svenska 
firandet av ”informationsfrihetens dag”, som firas med anledning av 
offentlighetsprincipen. Högtidlighållandet av dagen inleddes året innan, och 
infaller den 2 december, på årsdagen av tryckfrihetsförordningen i Sverige-
Finland (2.12.1766). 
 
Seminariet på informationsfrihetens dag 

 

 
Tillsammans med stiftelsen för tidningen Helsingin Sanomat ordnade stiftelsen 
ett seminarium i Stockholm (på Nationalmuseet) på informationsfrihetens dag 
den 2 december kl.13-16.30 under rubriken ”Öppenhetsarvet från Chydenius - 
vad gör vi med det i dag?”. Programmet var följande:   

13.00 Välkomstord 
Barbro Hedvall, journalist, Dagens Nyheter 
 
Tryckfriheten – från 1700-talsidé till konstitutionellt grundvärde 
Johan Hirschfeldt, tidigare hovrättspresident och justitiekansler 



 

 

Jacob Söderman, vice ordförande för den finska riksdagens grundlagsutskott och tidigare 
Europaparlamentets justitieombudsman 
 
Utmaningar för pressfriheten och offentlighetsprincipen 
Janne Virkkunen, chefredaktör för Helsingin Sanomat och ordförande för International Press 
Institute (IPI) 
Yrsa Stenius, allmänhetens pressombudsman och tidigare chefredaktör för Aftonbladet 
 
16.30 Sammanfattande avskedsord 
Gustav Björkstrand, styrelseordförande, Anders Chydenius stiftelse 
 
Evenemanget ingick i firandet av Märkesåret 1809 i Sverige. Paneldebatten 
leddes av styrelsens vice ordförande Sverker Gustavsson. I seminariet 
deltog ca 60 personer.   
 

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, och stiftelsen har dessutom informerat om sin verksamhet via 
media.   
 
Nätverket av experter och samarbetspartners kring stiftelsen har vuxit. För 
sommarseminariets del intensifierades kontakterna till Österbottens 
handelskammare och Näringslivets delegation EVA.   
 

 Förvaltning 
 

Styrelsens sammansättning år 2009: 
 
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 2009 var Martti Eurola, 
Sverker Gustavsson och Raimo Sailas. Samtliga återvaldes. 
 
Styrelsen har sammanträtt tre gånger under året. Årsmötet hölls den 19 
februari 2009. Stiftelsens ombud var pol.mag. Juha Mustonen. Revisor var 
Mikael Forss (GRM) och vice revisor Sirpa Pihlajaniemi (GRM). 
 

 Ekonomi och medelanskaffning 
 

Stiftelsens bokföringsår var 1066,40 € på vinst. 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          
Finlands Bank: 10.000     
Pohjolan Voima: 2.000     
Sammanlagt: 22.000   

     
Stiftelsen har mottagit följande donationer för sin verksamhet under 
verksamhetsåret: 
 

Karleby stad (årligt bidrag): 20.000   
Sammanlagt: 20.000   

 
Stiftelsens stiftelsekapital (40.000 €) har investerats i instrument med kort 
ränta (värde 31.12. / 42.399,10 €). Saldo för stiftelsens bankkonto var vid 
årsskiftet 9.553,09 euro och 35.000,00 euro. 
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