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BÄSTA NORDENSKIÖLDARE!
På höstmötet besluts om ändringar i samfundets stadgar. De föreslagna förändringarna är
inte omfattande eller radikala men ger upphov till några funderingar om samfundets syften
och verksamhetsformer.
En styrka och svaghet är att samfundets verksamhet är så bred: från geografi och etnografi
till biologi och arkeologi. Det här syns speciellt tydligt när styrelsen bedömer stipendie
ansökningar, som baserar sig på vitt skilda vetenskaper. Trots att också styrelsens sam
mansättning är mångsidig kan det vara svårt att bedöma forskningsplaner, som utgår från
helt andra forskningsmetoder och -traditioner än dem man själv sysslat med. Å andra
sidan är mångsidighet och tvärvetenskaplighet en obestridlig styrka också i vetenskapli
ga sammanhang. Nordenskiöld-samfundet följer med sin tid och beaktar också moderna
fenomen såsom klimatförändringens inverkan på arktiska områden.

Tisdagen den 20 november 2018 klockan 18.00 i Vetenskapernas hus, Kyrko
gatan 6, Helsingfors, rum 313. Stadgeenliga ärenden, därtill styrelsens förslag
till stadgerevision (se bilaga). Den största förändringen är att i fortsättningen
väljs bara en revisor, men samtidigt har även andra stadganden uppdaterats.
Efter mötet föredrag av marinbiologen och polarguiden, fil.mag. Annukka
Pekkarinen om hennes upplevelser i Antarktis, bl.a. i Otto Nordenskjölds spår.
BJÖRN KURTÉN-PRISET 2019

Utdelningen av Björn Kurtén-priset 2019 sker under Vetenskapsdagarna 2019
i Helsingfors universitets huvudbyggnad, nya sidan (3 vån.), auditorium 12,
söndagen den 13 januari 2019, klockan 12.00.

Samfundets arbetsspråk är svenska vilket gör att vårt medlemsunderlag är begränsat, lika
så den publik vi vänder oss till. Utan att ge avkall på vårt språk kan vi ändå idka samarbete
över språkgränser. Internationalisering och globalisering innebär alltmera kommunikation
på olika världsspråk, bland annat engelska. Ett gott exempel på språklig flexibilitet var det
nyligen hållna tvåspråkiga Grönlandsseminariet.
Grundförutsättningen för vårt stöd till forskning är att vårt kapital ger tillräcklig avkast
ning för bland annat stipendier. Koncentreringen av förvaltningen av värdepappren till en
aktör (SEB) ger förhoppningsvis ännu bättre förutsättningar för en långsiktig ekonomi.
Tromännen är ett rätt sällsynt fenomen i föreningsvärlden. Så länge det finns personer,
som ställer upp med sin kunskap och erfarenhet, tar vi tacksamt emot denna hjälp.
Inkommande maj ordnar samfundet en exkursion till det forna Ostpreussen. Programmet
är intressant och jag hoppas att så många som möjligt anmäler sig.
Martin Lodenius
ordförande

Ordensborgen Malbork.
By Gregy – Own work, CC BY-SA 3.0 pl, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=21824061

V Å R EN S EX KU R S I O N
NORDENSKIÖLD-SAMFUNDETS EXKURSION
TILL DET FORNA OSTPREUSSEN, MAJ 2019

Det forna Ostpreussen är ett av Europas många försvunna landskap. Området,
som idag utgör en del av norra Polen, bär spår av både gammal historia som
tyska riddarorden, medeltida hansastäder, preussiska adelsgods och även 1900talets dramatiska historia.
Under medeltiden blev Ostpreussen kärnområde för den tyska riddarorden och
fick en omfattande tysk bosättning. Andra världskriget blev slutet på Ostpreus
sen som delades mellan Sovjetunionen (Kaliningradområdet) och Polen.
Under vistelsen bor vi på hotell i Danzigs gamla stad. Utöver den betydande
Hansastaden kommer vi under tre dagar att besöka bland annat Tyska riddaror
dens huvudsäte Marienburg, astronomen Nicolaus Copernicus Frauenburg,
biskopsborgen i Ermland, slagfältet vid Grunewald (slaget vid Tannenberg),
Johann Gottfried Herders Mohrungen och ruinerna efter släkten Dohnas stam
gods Schlobitten. Reseledare är docenterna Aapo Roselius och Lena Huldén.

Kostnadskalkyl per person:
Flyg och övernattning på hotell i Gdansk (3 nätter): totalt 300–350 euro
3 x lunch och middag: totalt 60–70 euro
Buss, taxi, museum och guidning. 70–80 euro
Totalt per person cirka 450–500 euro
Förhandsanmälan hos sekreteraren senast 30.11.2018 per e-post
(sekreterare@nordenskioldsamfundet.fi) eller telefon 045-147 07 27.
Observera! Utifrån förhandsanmälningarna kommer vi att boka ett antal flyg
biljetter redan i början av december. Förhandsanmälan är bindande för flygbil
jetternas del i så måtto att en senare annulering KAN MEDFÖRA ETT BETAL
NINGSANSVAR (ca 120 euro), nämligen om ingen senare anmäld kan placeras
i den annullerandes ställe. Men vi försöker givetvis fylla alla lediga platser även
senagre under resans förberedelsetid.

Pris, cirka 450–500 euro per person
I priset ingår flygresor och logi på hotell i Danzig samt alla måltider, bussresor,
guidningar och museer.
Tidpunkt: 10.5.–13.5.2019, fredag till måndag
Fredag 10.5.2019
Avfärd 10.45 med flyg från Helsingfors
Ankomst 11.25 till Gdansk
– Inkvartering på hotell i gamla stan.
– Gdansk
		

Lördag 11.5.
Busstur i Ostpreussen
– Ordensstaten och
Marienburg (Malbork)
– Mohrungen och
Johann Gottfried Herder

Söndag 12.5.
Busstur i Ostpreussen
– Elbing
– Frombork och Kopernikus

Måndag 13.5.
Avfärd från Gdansk 12.00
Ankomst Helsingfors 14.30
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