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BÄSTA NORDENSKIÖLDARE!
Ett nytt årtionde har börjat. Än en gång kan det vara på sin plats att fundera på varför
vi finns till och hurdana verksamhetsformer vi kan använda oss av. En viktig del av
vår verksamhet är ju att dela ut understöd till företrädesvis unga vetenskapsidkare och
samtidigt stödja forskning inom sådana områden som vi anser viktiga. En sådan verksamhet kommer säkert att behövas också i fortsättningen.
Det andra området inom verksamheten är att hålla samman medlemmarna på ett sätt
som upplevs som intressant och meningsfullt. Här måste vi hela tiden försöka hålla
oss uppdaterade. Det gäller både att hitta intressanta och aktuella ämnen och ändamålsenliga verksamheter. En del föredrar traditionella föredrag, andra synlighet och
verksamhet på nätet. Publikationer, föredrag och seminarier har också i framtiden sin
givna plats i verksamheten. Samfundet språk är svenska men vi skall också följa med
vad som händer på finska och ute i världen. Styrelsen vill gärna höra medlemmarnas
åsikt om vad vi skall satsa på.
I skrivande stund syns ingen snö i södra Finland. Huruvida det här beror på en global
klimatförändring eller på en slump är ett exempel på aktuella frågor vi kan kan och bör
diskutera också inom vårt samfund.
Martin Lodenius
ordförande

P RO G RAM
Nationalmuseum, tisdagen den 25 februari, kl. 16. Samling i biljetthallen ca
en kvart tidigare. Den som har museikort eller motsv. uppmanas medta detta.
Vi besöker utställningen Världen som inte fanns, och beser samtidigt också
föremål från Mesa Verde som för sista gången visas i Finland innan de repatrieras till USA.
Världen som inte fanns: Under perioden 2500 f.Kr. till 1500 e.Kr. blomstrade
folk och kulturer i Mesoamerika och Anderna, som var helt okända för européerna. När conquistadorerna och deras efterföljare anlände, möttes de av aldrig
tidigare skådade färdigheter, seder, konst och naturtillgångar – en hel värld som
för dem inte tidigare funnits. Bland de 200 föremålen på den unika utställningen
finns zapotekiska urnor, aztekiska skulpturer, mayakeramik, vaser och textilier
från Nazcaområdet i Peru samt guldföremål från Mochekulturen i Anderna.
Mesa Verde: Gustaf Nordenskiöld (1868–1895), son till A.E.N., gick i faderns
fotspår och blev geolog och polarforskare. Olyckligtvis ådrog han sig en lungsjukdom på sin enda, fast framgångsrika expedition till Spetsbergen 1890. Det
var eg. som tubkonvalescent han 1891 kom till Colorado och fick höra om en
nyfunnen urgammal pueblo-indianboplats i trakten. Han beslöt sig för att utforska den och hemförde sedan en samling med 600 föremål och 240 fotografier
till Sverige. Samlingen köptes av den berömde samlaren H.F. Antell och kom
så till Finland.
Återbördandet av gravföremålen från Mesa Verde kom upp under president Niinistös besök i USA i oktober 2019, och man avser nu att slutföra repatrieringen
i snabb takt inom detta år.

F Ö RH ANDS INF O RMATIO N
En exkursion planeras till Karpaterna (Ukraina, Slovakien, Ungern), fyra
dagar kring första veckoslutet i september. Närmare och mer precis information, datum, pris och förhandsanmälning, kommer att följa under våren.

Å R S MÖTE
Årsmöte onsdagen den 1 april kl. 17. Årsmötet ordnas i samband med ett besök på Nationalbiblioteket (tid. universitetsbiblioteket) där vi bekantar oss med
A.E. Nordenskiölds kartografiska samlingar.
Samling i foajen vid huvudingången (Unionsgatan 36) där vi avhämtas av bibliotekets personal kl. 17. Före presentationen av kartsamlingen gör vi också en
liten runda i bibliotekets salar som för något år sedan har renoverats och delvis
omordnats.
A.E. Nordenskiölds kartsamling är en av de största privata kartsamlingarna någonsin. I den ingår 4 000 kartor äldre än år 1600 och ytterligare 20 000 från
de två följande seklerna. Kartsamlingen inköptes med kejserligt tillstånd och
bistånd av Helsingfors universitet efter Nordenskiölds död år 1901. Den har
numera status som UNESCO-världsarv.

S T I PE N D I EU T D E LN I NG
Samfundet delar även denna vår ut stipendier åt forskare inom geografi, geologi,
etnologi, arkeologi, kartografi, ornitologi jämte närstående naturvetenskapliga
och kulturhistoriska forskningsgrenar.
Samfundet delar ut två sorters stipendium:
1) Ett större stipendium på 20 000 euro för en vetenskaplig expedition.
2) Doktorandstipendium för ett halvårs forskningsarbete på heltid, samt även
mindre stipendier på max 1 000 euro för fältstudier, materialkostnader, forskningsresor m.m.
Ansökningstiden går ut den 31.3.2020. Instruktioner och ansökningsblankett
finns på samfundets hemsida.

MEDLEMS AVG IF TEN 2020
Medlemsavgiften för år 2020 är 20 euro (5 € för studerande och doktorander). Observera! Två medlemmar i samma hushåll betalar som
gemensam medlemsavgift 25 euro. Avgifterna betalas in på kontot
Ålandsbanken IBAN: FI62 6601 0001 1626 50 senast den 28 februari
2020. Prenumerationsavgiften har avskaffats. Härefter får medlemmar
alla trycksaker som medlemsförmån. Ständiga medlemmar och hedersmedlemmar är befriade från medlemsavgiften.
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.

► Mesa Verde, Cliff Palace.
		 Foto A – Gustav Erik Adolf Nordenskiöld, 1891. Museiverket.
		 Foto B – Lorax, 2008. Se https://sv.wikipedia.org/wiki/Mesa_Verde_nationalpark
► Mesa Verde nationalpark ligger i sydvästra Colorado i Montezuma
County i USA. Parken täcker ett område på 211 km² (21,043 ha). Området blev en nationalpark 1906 och blev klassat som ett UNESCO-världsarv 1978. Nationalparken är mest känd för ett stort antal mycket välbevarade klippboningar, hus byggda i små grottor längs kanjonväggarna.
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