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År 2015 var samfundets sjuttiosjätte verksamhetsår.
Vid utgången av år 2015 hade samfundets styrelse nedanstående sammansättning. Nuvarande
mandatperioder inom parentes.
Lena Huldén, docent, ordförande, Vanda
Kaisa Kepsu-Lescelius, fil.mag., sekreterare, Tavastehus
Carl-Adam Hæggström, professor, viceordförande, Esbo
Kjell Andersson, pol.dr, Karis
Mikael Fortelius, professor, Helsingfors
Martin Lodenius, docent, Helsingfors
Alf Norkko, professor, Hangö
Harri Saarinen, ekon.mag., Helsingfors
Ragnar Törnroos, professor, Esbo
Anna Wessman, fil.dr., Sjundeå
Aapo Roselius, fil.dr.
Thomas Westerbom, fil.dr, Esbo, suppleant
Helena Åström, fil.dr, suppleant
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(2015−2017)
(2013−2015)
(2014−2016)
(2015−2017)
(2014−2016)
(2013−2015)
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På höstmötet avgick viceordförande Carl-Adam Hæggström och Alf Norkko på egen begäran. Som
ny viceordförande valdes Martin Lodenius. Kaisa Kepsu-Lescelius avgick som sekreterare, men
fortsätter i styrelsen. Till ny sekreterare valdes Thomas Westerbom.
Samfundets styrelse sammanträdde 3 gånger och hade ett e-postmöte under år 2015.

Hedersmedlemmar
Samfundet hade inga hedersmedlemmar 2015.

Ekonomisk förvaltning och kansli
Samfundets skattmästare har varit ekon. mag. Harri Saarinen. Som samfundets revisor har fungerat
CGR-revisor Per-Olof Johansson. Samfundets medlemsregister och övriga kansliuppgifter har
skötts av samfundets sekreterare.

Tromannakåren
Johan Borgström har fungerat som ordförande för tromannakåren och vicehäradshövding Magnus
Savander som viceordförande.
Samfundets tromannakår träffas en gång om året och presenterar sitt utlåtande till årsmötet.

Tromannakåren hade vid utgången av år 2015 följande medlemmar (nuvarande mandatperioder
inom parentes):
Magnus Bargum, kommerseråd, Helsingfors
Fredrik Björnberg, direktör, Helsingfors
Johan Borgström, jur. kand, Helsingfors
Marcus Borgström, lantbruksråd, Sibbo
Carl Ehlers, professor, Åbo
Christian Elfving, ekon.mag., Esbo
Jannica Fagerholm
Björn Federley, fil.mag., Helsingfors
Bo Grönholm, direktör, Esbo
Jochum von Knorring, pol.mag., Helsingfors
Bo-Göran Kumlander, dipl.ekon., Helsingfors
Ingmar Lindberg, viceverkställande dir., Helsingfors
Magnus Savander, vicehäradshövding, Helsingfors
Edvard Silén
Torsten Stjernberg, docent, Grankulla
Kristian Stockmann, pol.mag., Helsingfors
Christoffer Taxell, minister, Åbo
Thomas Thesleff, fil mag., Helsingfors
Karl-Gustav Widén

(2015−2017)
(2015−2017)
(2016−2018)
(2015−2017)
(2014−2016)
(2016−2018)
(2014−2016)
(2015−2017)
(2014−2016)
(2015−2017)
(2016−2018)
(2014−2016)
(2015−2017)
(2014−2016)
(2016−2018)
(2016−2018)
(2016−2018)
(2015−2017)
(2014−2016)

Susanne Homén-Lindberg valdes på höstmötet till ny troman för perioden 2016−2018.

Medlemskåren
Styrelsen godkände under året 2015 nio (9) nya medlemmar. Medlemsantalet uppgick vid utgången
av år 2015 till 480 ordinarie medlemmar.

Möten
Samfundet sammankom till stadgeenliga års- och höstmöten. Efter mötena hölls samkväm med
diskussion.
Följande möten hölls under 2015:
-

-

Stadgeenligt årsmöte måndagen den 30 mars kl. 18.00 i Vetenskapernas Hus. Efter mötet
höll föredrag av professor Michael Gentile: ”Ryssar eller ukrainare? Geopolitiska identiteter
i östra Ukraina”.
Stadgeenligt höstmöte onsdagen november kl. 18.00 i Vetenskapernas hus. Efter mötet höll
samfundets ordförande, insektforskare, docent Lena Huldén ett föredrag: "Pesten – en
nygammal fiende”.

Därtill som en större insats för att rikta sig mot yngre målgrupper arrangerade samfundet i
samarbete med Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland ett seminarium i
vetenskapskommunikation 19.10.2015: ”Popularisera mera! Vetenskapskommunikation för
doktorander och yngre forskare.”

Seminariet skulle först arrangeras på våren, men fick inte tillräckligt med deltagare första gången,
så det måste skjutas upp till hösten.

Publikationer
Nordenskiöld-samfundets tidskrift årgång 72-73 (2014) utkom i april 2015. Som huvudredaktör
fungerade fil.dr. Thomas Westerbom.
Samfundets informationsblad "Nordenskiöld-Nytt" kom under året ut med sin fyrtiotredje årgång
med ett nummer med tillkännagivanden om samfundets verksamhet.

Övrig verksamhet
Samfundet upprätthåller en hemsida på adressen www.helsinki.fi/jarj/nskiold. En ny webbsida
öppnas i början av 2016.
Samfundets representerades i Delegationen för den svenska litteraturens befrämjande av
Samfundets ordförande Lena Huldén (mandatperiod 2013−2015). Lena Huldén har även
representerat samfundet vid mötena för De vetenskapliga samfundens delegation.
Samfundet representerades i Skärgårdsmiljöstiftelsen av Martin Lodenius.
Samfundet arrangerade en exkursion till södra Litauen 20.8–22.8 2015. Resan leddes av samfundets
ordförande Lena Huldén och styrelsemedlemmen Aapo Roselius. I exkursionen deltog 23
medlemmar. Under exkursionen besöktes den medeltida kungaborgen Trakai, den arkeologiska
sevärdheten Kernava, kurorten Druskininkai, Kaunas och Vilnius.

Stipendier
I maj 2015 delade Nordenskiöld-samfundet för andra gången ut ett större stipendium på 20 000 €
för en vetenskaplig expedition samt tio andra stipendier för en summa på 44 200 €.
Följande personer fick stipendium:
Nordenskiöld-expedition
Kaakinen, Anu, Helsinfors universitet, geologi/sedimentologi, Persiska skatter - en
fältkampanj i nordvästra Irans fossilförande avlagringar, 20 000 €
Doktoranstipendium
Forss Sofia, University of Zurich, evloutionär antropologi, Undersökning av den kulturella
intelligensen hos orangutanger: fångenskapens intryck och betydelsen av
uppväxtmiljön, 5000 €
Knuutinen Tarja, Helsingfors universitet, arkeologi, Platser för makt, arbete, konflikt och
fritid: Medeltida borgen och landskapsförändring, 5000 €
Lempiäinen-Avci Mia, Åbo universitet, biologi, Odling, handel och innovation.
Arkeobotanisk forskning kring odlingshistoria och konsumtionskultur i den norra delen
av Östersjön 1000 -1700 e.Kr., 8600 €

Paknia Mohammad, Helsingfors universitet, geologi, Age and depositional environments of
mammal bearing localities in Western Iran and North China, 8600 €
Saukko Anna-Reetta, Åbo Akademi: geologi, Leukosomdistributionsmetoden som en modell
för partiell uppsmältning, 8600 €
Turmo Tommi, Helsingfors universitet, arkeologi, Förstörelsen av Epirus 167 f.Kr. En
omvärdering av en historisk katastrof på basis av en systematisk undersökning av
arkeologiska data, 5000 €
Övriga stipendium
Gehrmann Friederike, Helsingfors universitet, växtbiologi, Effekterna av mikroklimat på
subarktisk-alpina växter, 1000 €
Mannermaa Kristiina Eliisa, arkeologi, AMS-dateringar av djurben från järnåldersgravar i
Luistari, Eura, 1000 €
Riihimäki Henri Kristian, Helsingfors universitet, geografi, Potentialen i fjärranalys med hög
resolution för modellering av förhållanden på jordytan, 1000 €
Sandell Sarita, arkeologiska utgrävningar på Runö, 400 €

Ekonomi
Uppgifter om ekonomin framgår ur det ekonomiska bokslutet. Det exceptionellt stora resultatet
beror på omplaceringar av aktier i Wärtsilä Abp. Verksamhetsresultatet är på samma nivå som
tidigare år.

Samfundets forskningsstation på Lill-Skälö
Pekka och Olli Borg har under året fortsatt grundreparationerna av forskningsstationen, bl.a. utfört
reparationer av husgrunden på huvudbyggnaden och kontrollerat solpanelernas funktionsduglighet.
Stationen är i tillfredsställande skick, men används förtfarande onödigt litet för forskningsbruk.

Helsingfors 5.2.2016

In fidem

_________________________________
Lena Huldén
ordförande

_____________________________________
Kaisa Kepsu-Lescelius
sekreterare

