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BÄSTA NORDENSKIÖLDARE!

BRÖDERNA vON WRIghT

”Avtecknade jag en Åkerplog. –
Det rägnade under hela dagen samt var

mörkt uti luften. Om aftonen blef en stark storm
med snöfall. Jag sköt en prack hona (Mergus serrator).”

Dagboksanteckningen av Magnus von Wright 
(26.10. 1830) var kort och koncis och gav en allmän 
bild av det författaren till raderna ansåg väsentligt. 
Men när Magnus och hans bröder Wilhelm och Fer-
dinand återgav verkligheten som bilder dög det inte 
med allmänna linjer. Allt skulle återges så detaljerat 
och verklighetstroget som möjligt. När man i dag 
betraktar deras teckningar och målningar kan man 
inte låta bli att fundera hur många tusen timmar de 
tillbringat med pensel och penna i hand.

Bröderna von Wright är främst kända för sina utsökta bilder av fåglar och andra djur men 
de har också avbildat otaliga landskap från bl.a. Savolax och Helsingfors. De detaljerade 
bilderna av djur och växter har varit oerhört nyttiga för artkännedom och anatomi. I dag 
behövs inte ett sådant hantverk och inte heller behöver man skjuta fåglar för att bestämma 
arter eller få bild till pappers.

Jag vill tacka Lena Huldén för hennes trägna arbete för samfundet. Det är inte alltid tack-
samt att vara ordförande för ett så pass stort samfund. Förhoppningsvis kan hon delta i 
arbetet också från sin nuvarande boningsort.

Jag önskar alla ett gott nytt år!
Martin Lodenius

ordförande
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BÄSTA NORDENSKIÖLDARE!

Det är dags för mig att ta farväl som samfundets ordförande. Flyttning-
en till Estland har visat sig vara svår att förena med Helsingfors-base-
rade uppdrag. Jag fortsätter emellertid i styrelsen och ordförandeska-
pet övertas av vår tidigare vice ordförande, docent Martin Lodenius. 
Uppdraget som samfundets ordförande har varit både givande och 
hedersamt. Jag har trivts med att träffa er alla både på möten och på 
våra resor.

Begreppet ”vetenskapligt samfund” kan i mångas öron låta både gam-
malmodigt och tråkigt. Vi nordenskiöldare vet emellertid att så inte är 
fallet. Samfundet står för tvärvetenskap och förenar naturvetenskaper 
med humaniora. Med olika evenemang och exkursioner försöker vi 
visa hur rolig och mångsidig en vetenskaplig inriktning kan vara.

De vetenskapliga samfunden har i Finland en historia som går tillbaka 
till början av 1800-talet. Mycket av de äldsta samfundens verksamhet 
finns fortfarande på vårt samfunds agenda. Förutom möten med före-
drag har publikationsverksamheten en central roll. Många tvivlar på 
om samfunden har någon framtid. Själv hör jag till dem som anser att 
det behövs ett tvärvetenskapligt samfund som i sin verksamhet har det 
svenska språket som ett centralt verktyg.

Jag önskar er alla ett gott nytt år!
Lena Huldén



VÅREN 2018 PROGRAM

Museibesök, tisdagen den 16 januari kl. 10.30 besöker vi Ateneum för att se 
den aktuella utställningen Bröderna von Wright. Ciceron genom utställning-
en är vår tidigare ordförande, docent Torsten Stjernberg som även medverkar 
som skribent i boken och utställningskatalogen Bröderna von Wright – Konst, 
vetenskap och liv.

Samling i biljetthallen kl. 10.15. Besö-
ket är gratis, men alla som har museikort 
eller annat frikort uppmanas uppvisa det-
ta för att reducera samfundets kostnad. 
Anmälan till sekreteraren per telefon, 
sms eller mejl senast lördagen den 13 
januari, tfn 045–1470727, sekreterare@
nordenskioldsamfundet.fi

I februari utkommer prof. em. Peter Holmbergs nya bok A.E. Nordenskiölds 
expeditioner till Arktis 1858–1883. Vid utgivningen ordnas ett publiceringstill-
fälle. Närmare uppgifter ges på hemsidan www.nordenskiöldsamfundet.fi

Årsmöte, tisdagen den 13 mars kl. 18.00 i Vetenskapernas hus, Kyrkogatan 
6, Helsingfors, sal 404. Efter de stadgeenliga ärendena, håller dr Bengt Söder-
bergh (Uppsala) ett föredrag under rubriken Olja eller vad? – Framtiden för 
världens oljeproduktion.

Bengt Söderbergh är teknologie doktor i teknisk fysik med inriktning på globa-
la energiresurser samt civilekonom från Uppsala universitet. Han arbetar som 
 energianalytiker och konsult.

KONTAKTUPPGIFTER

Sekreterare Ordförande
Thomas Westerbom Martin Lodenius
Kurängsvägen 15 B 
02750 Esbo 
Mobil 045-147 07 27 Mobil 040-590 83 38
sekreterare@nordenskioldsamfundet.fi	 mlodenius@gmail.com

Samfundets hemsida:  www.nordenskioldsamfundet.fi

MEDLEMSAVGIFTEN

Samfundets medlemsavgifter är oförändrade. Medlemsavgiften för år 
2018 är 9 euro (4,50 € för studerande) och prenumerationsavgiften 
för tidskriften 12 euro. Avgifterna betalas in på kontot Ålandsbanken 
FI6266010001162650. Den bifogade giroblanketten kan användas.

Viktigt! Ibland har vi svårt att spåra vems betalning det är fråga om. 
Skriv ut medlemmens namn tydligt i det öppna ”meddelande” fältet 
i betalningen. Observera detta i synnerhet om avgiften betalas från 
något annat konto än medlemmens eget.


