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NORDENSKIÖLD - SAMFUNDET I FINLAND R.F.  

Verksamhetsberättelse för året 2017  

Året 2017 var samfundets sjuttioåttonde verksamhetsår.  

Vid utgången av året 2017 hade samfundets styrelse nedanstående sammansättning.  
Mandatperioden inom parentes.  

Martin Lodenius, docent, ordförande Helsingfors (2017−2019) 

Lena Huldén, docent, vice ordförande, Reso (2017−2019)  

Thomas Westerbom, fil.dr, sekreterare, Esbo (2017−2019) 

Harri Saarinen, ekon.mag, skattmästare, Helsingfors (2016−2018)  

Kjell Andersson, pol.dr, Karis (2017−2019)  

Mikael Fortelius, professor, Helsingfors (2015−2017)  

Kaisa Kepsu, fil.mag., Esbo (2015−2017) 

Aapo Roselius, fil.dr (2015−2017)  

Ragnar Törnroos, professor, Esbo (2017−2019)  

Anna Wessman, fil.dr, Sjundeå (2015−2017) 

Johan Munck af Rosenschöld, fil.dr, suppleant, Helsingfors (2017−2019) 

Anders Sirén, fil.dr, suppleant, Pargas (2017−2019) 

Helena Åström, fil.dr, suppleant (2015−2017) 

 

På höstmötet den 14.11.2017 valdes doc. Martin Lodenius till ordförande för återstoden av sin 
mandadatperiod (2017−2019), medan doc. Lena Huldén under återstoden av sin nuvarande 
mandatperiod är samfundets vice ordförande. Dessutom omvaldes för följande treårsperiod 
(2018−2020) medlemmarna Fortelius, Kepsu, Roselius, Wessman och Åström 

Samfundets styrelse har sammanträtt fyra gånger under år 2017.  

 

Hedersmedlemmar  

Samfundet hade inga hedersmedlemmar 2017.  
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Ekonomisk förvaltning och kansli  

Samfundets skattmästare har varit ekon. mag. Harri Saarinen. Revisionen har handhafts av CGR 
- revisorerna Marina Rindell och Peter Granholm. Samfundets medlemsregister och övriga 
kansliuppgifter har skötts av samfundets sekreterare.  

 

Tromannakåren  

Johan Borgström har fungerat som ordförande för tromannakåren och fil.mag. Thomas Thesleff 
som vice ordförande.  

Samfundets tromannakår träffas en gång om året och presenterar sitt utlåtande till årsmötet.  

Tromannakåren hade vid utgången av år 2017 följande medlemmar (mandatperioden inom 
parentes): 

 

Magnus Bargum, kommerseråd, Helsingfors (2015−2017)  

Fredrik Björnberg, direktör, Helsingfors (2015−2017)  

Johan Borgström, jur. kand., Helsingfors (2016−2018)  

Marcus Borgström, lantbruksråd, Sibbo (2015−2017)  

Carl Ehlers, professor, Åbo (2017−2019)  

Christian Elfving, ekon.mag., Esbo (2016−2018)  

Jannica Fagerholm, verkst.dir. (2017−2019)  

Björn Federley, fil.mag., Helsingfors (2015−2017)  

Susanne Homén-Lindberg (2016−2018).  

Jochum von Knorring, pol.mag., Helsingfors (2015−2017)  

Bo-Göran Kumlander, dipl.ekon., Helsingfors (2016−2018)  

Ingmar Lindberg, vice verkst.dir., Helsingfors (2017 − 2019)  

Edvard Silén, ekon.mag. (2017−2019)  

Torsten Stjernberg, docent, Grankulla (2016−2018)  

Kristian Stockmann, pol.mag., Helsingfors (2016−2018)  

Christoffer Taxell, minister, Åbo (2016−2018)  
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Thomas Thesleff, fil. mag., Helsingfors (2015−2017)  

Karl-Gustav Widén, fil.dr, Helsingfors (2017−2019)  

 

På höstmötet återvaldas tromännen Bargum, Björnberg, M. Borgström, Federley, v. Knorring 
och Thesleff för mandatperioden 2018−2020. 

 

Medlemskåren  

Styrelsen godkände under året 2017 sex nya medlemmar. Medlemsantalet uppgick vid 
utgången av år 2017 till 263 ordinarie medlemmar.  

 

Möten  

Samfundet samlades till stadgeenliga års- och höstmöten. Efter mötena hölls samkväm med 
diskussion.  

Följande möten hölls under 2017:  

Stadgeenligt årsmöte den 23 mars kl. 18.00 i Vetenskapernas hus. I samband med mötet gav 
professor Rane Willerslev (Århus) den första Nordenskiöld-föreläsningen under rubriken "God 
on Trial, The Value of Human Sacrifice".  

Stadgeenligt höstmöte den 14 november i Vetenskapernas hus. Efter mötet höll docent Eric De 
Geer (Uppsala) ett föredrag över ämnet "Resultat från mina 60 år som forskare om finländarna. 
En kartografisk exposé".  

Därtill har samfundets medlemmar den 18 maj besökt Finlands naturcentrum Haltia i Noux, och 
den 28 november Nationalmuseum och utställningen Arktiska andan samt den nyordnade 
arkeologiska avdelningen.  

 

Publikationer  

Samfundets informationsblad "Nordenskiöld-Nytt" utkom under året med sin fyrtiofemte 
årgång med tre nummer med tillkännagivanden om samfundets verksamhet. På våren utgav 
samfundet även en engelsk upplaga av Olle Backmans tidigare utgivna bok om 
Nordenskiöldloppet 1884: "Nordenskiöldsloppet 1884 : The Story of the World's Thoughest Ski 
Race". 
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Övrig verksamhet  

 

Under Vetenskapsdagarna 1917 delade samfundet ut sitt Björn Kurtén-pris. Priset gick denna 
gång till professor em. Marja Simonsuuri-Sorsa för det unika fyndet av Finlands hittills äldsta 
däggdjursfossil, ett elefantdjur av släktet Deinotherium, samt för den beslutsamhet och energi 
som hon visade vid dess återupptäckt. Prisutdelningen fick fin medial uppmärksamhet 
(åtminstone i HBL och på YLE). 

Samfundets representerades i Delegationen för den svenska litteraturens befrämjande av 
samfundets vice ordförande Martin Lodenius (mandatperiod 2016−2018). Martin Lodenius har 
även representerat samfundet i Skärgårdsmiljöstiftelsen. I De vetenskapliga samfundens 
delegation har samfundet representerats av ordförande Lena Huldén.  

En planerad exkursion till det historiska Ostpreussen i augusti 2017 kunde tyvärr inte 
genomföras eftersom ett nödvändigt antal deltagare inte anmälde sig. 

 

Stipendier  

I mars 2017 fick Nordenskiöld-samfundet 52 stipendieansökningar (varav 11 gällde 
expeditionen), och som sammanlagt steg till summan 385 305 euro. Styrelsen godkände 11 
ansökningar till ett sammanlagt belopp av 51 315 euro. 

I maj 2017 delade Nordenskiöld-samfundet för fjärde gången ut ett större stipendium på 20 000 
euro för en vetenskaplig expedition, samt tio andra stipendier. 

Följande personer fick stipendium:  

Nordenskiöld-expeditionen  

Juho-Antti Junno, Uleåborgs universitet, Primatologi 

För en expedition till Bwindi Impenetrable National Park (BINP) i Uganda för att ta till vara 
skelett av bergsgorillor och i samarbete med lokala myndigheter inrätta en samling av 
gorillaskelett, 20 000 euro. 

 

Doktorandstipendier 

Andreas Backa, Åbo Akademi: Nordisk folkloristik 

Självhushållning. Odling för husbehov förr och nu, 8 600 euro. 

Mårten Boström, Helsingfors universitet, Geoiformatik 
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Spatiella distributionsmodeller av afrikanska bergsarter med hjälp av unika antropogena data i 
kombination med ecografiska faktorer, 8 600 euro. 

Victoria Peemot, Helsingfors universitet, Kulturantropologi 

Förhållandet mellan människor och hästar i republiken Tuva i södra Sibirien, 8 600 euro. 

 

Övriga stipendier 

Marja Ahola, Helsingfors universitet: Arkeologi. 

Åldersbestämning av den snörkeramiska graven vid stenåldersgravsättningarna i Kukkarkoski 
(Lundo) med hjälp av AMS-teknik, 515 euro.  

Eerika Koskinen-Koivisto, Jyväskylä universitet: Etnologi 

Fältarbete för postdoc-forskningen Möten med Lapplands mörka kulturarv, 1 000 euro. 

 

För deltagande i en kurs i arktisk ekologi på Zackenberg forskningsstation på Grönland: 

Ingrid Alsén, Sveriges lantbruksuniversitet, 800 euro. 

Anne Mette Andersen, Århus universitet, 800 euro. 

Monica Ericson, Sveriges lantbruksuniversitet, 800 euro. 

Nia Sigrun Perron, Islands universitet, 800 euro. 

Jesper Rauff Schultz, Köpenhamns universitet, 800 euro. 

 

 

Ekonomi  

Uppgifter om ekonomin framgår av det ekonomiska bokslutet.  

 

Samfundets forskningsstation på Lill-Skälö  

Pekka och Olli Borg har under året ansvarat för underhållet och övervakningen av Gloholmen. 
Tyvärr har stationen inte använts av forskare, men däremot nog av Forststyrelsen som utfört 
karteringar, inventeringar och röjningsarbete i nationalparken och då även övernattat på 
holmen.  

 


