NORDENSKIÖLD
INFORMATIONSBLAD FRÅN NORDENSKIÖLD-SAMFUNDET I FINLAND

NYTT
ÅRGÅNG 47
NUMMER 2, OKTOBER 2019

P RO G RAM
KLIMATFÖRÄNDRINGEN I ARKTISKA OMRÅDEN
SYMPOSIUM MED ANLEDNING AV ATT
NORDENSKIÖLD-SAMFUNDET FYLLER 80 ÅR

BÄSTA NORDENSKIÖLDARE!

Onsdagen den 6 november 2019 kl. 17–20.

Skolan i Mäntyharju kyrkby är en trevlig, blå träbyggnad, som litet äldre människor
tycker är nybyggd. I själva verket är den nästan trettio år gammal. I alla fall blev det en
chock för alla ortsbor när det som man trodde skulle vara en rutinsanering och tillbyggnad måste avbrytas när man uppmätte kritiskt höga fukthalter i både golv och väggar.
Nu funderar man i kommunen om man kan komma undan med reparationer (till avsevärt förhöjda kostnader) eller om man blir tvungen att riva hela byggnaden. Ännu ett
exempel på dåligt och kortsiktigt byggande. Det tycks inte vara så lätt att kombinera
traditionella material och moderna metoder.

Vetenskapernas hus (Kyrkogatan 6, Helsingfors) 5. våningen.

Nordenskiöld-samfundet fortsätter med program som sitter i tiden och hoppeligen är
intressanta för medlemskåren. Pricka in seminariet den 6.11 i era kalendrar, liksom
höstmötet den 11.11.
Martin Lodenius
ordförande

Korta anföranden (ca 15 min.), möjlighet till kommentarer och diskussion.
● Martin Lodenius (Nordenskiöld-samfundet):
ÖPPNING

● Martin Forsius (prof. SYKE):
KLIMATFÖRÄNDRINGEN I ARKTISKA OMRÅDEN
(GRÖNLAND – SVALBARD – LAPPLAND – NORDOSTPASSAGEN)

● Kaj Rönnberg (övertandläkare, ordf. för Uppik):
TRENDER OCH STATISTIK FÖR GRÖNLAND

● Pekka Kauppi (prof. em. HU):
SKOGARNAS/VEGETATIONENS ROLL SOM KOLSÄNKOR I NORDLIGA OMRÅDEN

● Klemetti Näkkäläjärvi (FD Lapin yliopisto):
HUR PÅVERKAS SAMERNAS TRADITIONELLA NÄRINGAR?

● Mikael Hildén (prof. SYKE):
ÅTGÄRDER & POLITIK MOT KLIMATFÖRÄNDRINGEN I ARKTISKA OMRÅDEN

Mellan föredragen en paus under vilken Samfundet bjuder de närvarande
på en lätt traktering.
SYKE: Finlands miljöcentral, Helsingfors
UPPIK: Vänskapsförening Finland – Grönland r.f.

HÖS T MÖTE
Måndagen den 11 november 2019, kl. 18, höstmöte i Vetenskapernas hus
(Kyrkogatan 6, Helsingfors) sal 208. Stadgenliga ärenden. Efter förhandlingarna föredrag av doc. Raili och prof. em. René Gothóni: ”Rafael Karstén – Bland
indianfolken i Sydamerika”.
Teol.dr René Gothóni blev 2003 humanistiska fakultetens vid HU första professor i religionsvetenskap. Han specialicerade sig i kloster- och pilgrimsstudier
och inledde sin forskarkarriär med fältarbete bland buddhistiska mukar i Sri
Lanka. Teol.dr. Raili Gothóni har arbetat som sjukhusteolog och forskare, med
ämnen såväl inom religionsvetenskap som systematisk teologi.
Rafael Karsten (1879–1956) var Edvard Westermarcks elev och efterträdare
som professor i praktisk filosofi vid HU. Som antropolog och religionsforskare
specialicerade han sig på Sydamerikas indianer, och vidtog mellan 1911 och
1952 sex längre forskningsresor för att studera dessa naturfolk.

S TIP ENDIUM
Styrelsen beslöt i april att förlänga ansökningstiden för Samfundets expeditions
stipendium, 20 000 euro.
Avsikten med stipendiet är att i upptäcktsresandens och forskarens Adolf Erik
Nordenskiölds anda stödja ett vetenskapligt projekt som har små möjligheter att
få finansiering från de vanliga forskningsfinansiärerna. Stipendiet skall användas för att bekosta utgifter för en expedition eller fältarbete. Begreppet ”expedition” uppfattas mycket brett, i det kan ingå allt från utgrävningar av kinesiska
fossil till stadsforskning i Afrika. Nordenskiöld-samfundets fokus har genom
tiderna varit på tvärvetenskaplig forskning om skärgården och de arktiska områdena, men vi begränsar oss inte till dessa områden.
Stipendiet kan sökas t.o.m. den 10 november 2019.
Se mer på Nordensköld-samfundets hemsida, där också ansökningsblanketten
finns att fylla i elektroniskt:
https://www.nordenskioldsamfundet.fi/stipendier/vetenskaplig-expedition

N YA HE D E R S MED L EM M A R
Med anledning av Nordenskiöld-samfundets 80-åriga verksamhet, beslöt års
mötet den 21 mars att kalla tre nya hedersmedlemmar:
► BILD: Mer de Glace är den största glaciären i Frankrike. Sidomoränerna visar hur

Prof. em. Carl-Adam Hæggström, har tillhört Samfundets styrelse i över 40 år,
1974–2017, han var vice ordförande 1998–2017 och tidskriftens redaktör 1974–
2009.
Dipl.ekon. Bo-Göran Kumlander var i mer än 30 år, 1978–2009, Samfundets
skattmästare.
Fil.mag. Björn Federley var 1996–2007 ordförande för Samfundets styrelse
och under 38 säsonger programledare för radions ”Naturväktarna”, en lång verksamhet som folkbildare inom naturkunskap och naturskydd, två centrala områden även för Nordenskiöld-samfundet.

mycket av glaciärens ursprungliga tjocklek som nu är borta. På denna nivå förlorar
glaciären 8 till 10 meter av sin tjocklek varje år. Bilden är tagen av Meteorologiska
världsorganisationen i september 2018.
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