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Historiska föreningens verksamhet har under det etthundrasjunde verksamhetsåret 2021 fortgått enligt tidigare riktlinjer, dock med beaktande
av den världsomfattande coronapandemin. Föreningen har under 2021
ordnat program med fysisk närvaro i den mån myndigheternas mötesrestriktioner tillåtit det, men även satsat på digitalt program. Föreningen
har under året sammanträtt till två möten samt fem programtillfällen.
Styrelsen har sammanträtt fyra gånger till ordinarie möten. Deltagarantalet vid föreningens möten och egna program har varierat mellan 13 och
147 personer med ett medeltal på 38 personer jämfört med 18 personer
föregående år.
Historisk Tidskrift för Finland utkom med sin etthundrasjätte årgång.
Möten
Vårmötet hölls den 24 mars 2021.
Höstmötet hölls den 16 november 2021.
Seminarier, föredrag och övriga program
6.2.

Föreningen arrangerade det svenska programmet under XXII
Finska historiedagarna i Lahtis under temat Hälsa och ett gott liv.
På grund av den rådande pandemin ordnades det svenskspråkiga
programmet via en digital livesändning på nätet. Programmet
öppnades av föreningens ordförande fil.dr Julia Dahlberg. Föredragshållare var fil.dr Eeva Kotioja med ”Mannerheim, Mannerheim, Mandelin och Ylppö – nyckelfigurer i Mannerheims barnskyddsförbund”, docent Henry Nygård med ”Spotta ej på golvet!
– Provinsialläkaren Woldemar Backman och österbottnisk hälsa”
och fil.dr Hanna Lindberg med ”Från ’sinneshandikapp’ till
språklig minoritet. Finlandssvenska döva under andra hälften
av 1900-talet”. (147 personer)

24.3. Föreningens vårmöte i Aalto-universitetets lokaler på Runebergsgatan 14–16A och digitalt via e-mötestjänsten Zoom. (13 personer deltog via Zoom.) Mötet åtföljdes av föredrag av docent,
fil.dr Aapo Roselius under rubriken ”Evakueringen av karelare
och idén om den svenska jorden 1940–1950”. (21 personer)
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15.4. Föredragsafton ”Helsingfors, Finland, Europa. August Schauman
som exponent för 1800-talets idélandskap” digitalt via e-mötestjänsten Zoom med fil.dr Jens Grandell. (16 personer)
4.11. Museibesök på Finlands Nationalmuseum. Guidad rundtur på
utställningen Annanland med museets guide och föreningens
medlem Ted Hellsten. Under besöket berättade även museilektor
Sanna Valoranta-Saltikoff om utställningens mål och bakgrund.
(23 personer)
24.11. Föreningens höstmöte i Aalto-universitetets lokaler på Runebergsgatan 14–16A och digitalt via e-mötestjänsten Zoom.
(10 personer deltog på plats och 11 personer deltog via Zoom.)
Mötet åtföljdes av ett föredrag av professor Henrik Meinander
under rubriken ”Ord och bild. Tankar om essäböckerna ’Aho &
Soldan: Suomi 1950-luvun väreissä’ (2019) och ’Tikkanens linje.
Tidsbilder 1967–1972’ (2021)”. (28 personer)
Medlemmar
Föreningens medlemmar bestod under verksamhetsåret av 1 hedersmedlem, 221 aktiva och 83 understödande medlemmar. Totalt 305 medlemmar (304 under 2020).
Medlemsavgiften
Årsavgiften för aktiv och understödande medlem var 45 euro. Den
sänkta avgiften för studerande medlemmar var 25 euro. För medlemmar
av samma hushåll var årsavgiften 20 euro.
Styrelsen
Föreningens styrelse har haft följande sammansättning: ordförande
fil.dr Julia Dahlberg, vice ordförande fil.mag. Magdalena af Hällström,
ledamot (ekonom) fil.mag. Michaela Bränn, ledamot (sekreterare)
fil.mag. Nina Johansson, ledamot fil.mag. Tomas Sjöblom, ledamot
fil.mag. Robert Stjernberg, ledamot fil.mag. Anna Wilhelmson.
Revisorer har varit dipl.ekon. CGR Eva Bruun, med Rabbe Nevalainen som suppleant och fil.kand. Pertti Hakala, med professor Peter
Stadius som suppleant.
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Fonden till Gunnar Mickwitz minne
Ur fondens medel utdelas, i enlighet med dess stadgar, Gunnar Mickwitz pris till en ung forskare ur Historiska föreningens led. Prisets
storlek är 1 000 euro. Priskommittén för läsåret 2020–2021 bestod av
universitetslektor Björn Forsén, föreningens ordförande fil.dr Julia
Dahlberg, fil.dr Jeanette Lindblom och fil.mag. Sara Johansson.
Det trettionde Gunnar Mickwitz-priset tillföll fil.mag. Magnus Rask
för hans magistersavhandling ”Vetenskaplig fördom och fri forskning”.
Uno Stadius och den psykiska forskningen i Finland 1912–1936. På
grund av coronapandemin kunde ingen fysisk ceremoni ske då priset
överräcktes. Priset tillkännagavs i stället med inlägg på föreningens
webbplats och sociala medier samt med ett pressutskick.
Bröderna Gösta och Gunnar Mickwitz fond för historisk och ekonomiskhistorisk vetenskap
Ur fondens medel utdelas, i enlighet med dess stadgar, Gösta Mick
witz-priset till en person eller organisation som på ett bemärkt sätt
bidragit till att upprätthålla ett levande intresse för historia och histo
rieforskning. Under höstmötet 2019 valdes en priskommitté för verk
samhetsåret 2020. Eftersom priset inte delades ut 2020 omvaldes
priskommittén även för 2021. Priskommittén hade följande sammansättning: fil.dr Jennica Thylin-Klaus (ordförande), professor emeritus
Nils Erik Villstrand och fil.dr Charlotte Cederbom. Kommittén sammanträdde i maj 2021 och utsåg en pristagare. Prisutdelningen måste
emellertid skjutas fram på grund av mötesrestriktionerna under corona
pandemin och pristagaren offentliggörs därför först under våren 2022.
Historisk Tidskrift för Finland
Tidskriftens redaktion har under året bestått av huvudredaktör fil.dr
Jennica Thylin-Klaus samt redaktörerna fil.dr Jens Grandell och fil.mag.
Evelina Wilson. Tidskriftens ekonom har varit fil.mag. Michaela Bränn.
Ekonomen har ansvarat för tidskriftens kansliärenden.
Tidskriftens etthundrasjätte årgång omfattade fyra nummer om sammanlagt 674 sidor (545 sidor 2020).
Innehållet fördelade sig på 15 uppsatser, 2 inledningar, 1 förord,
5 översikter och 2 rapporter från fältet. Under rubriken ”Granskningar”
ingick 15 bidrag. Av samtliga 40 bidrag var 19 författade av kvinnor,
20 av män. Ett var författat av en man och kvinna tillsammans. Sammanlagt medverkade 47 skribenter i årgången med ett eller flera bidrag.
Av bidragen var 4 översatta från finska. Upplagan uppgick till 600 exemplar.
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Utgivningen av tidskriften har främst finansierats genom anslag av
Vetenskapliga Samfundens Delegation och Svenska litteratursällskapet
i Finland. För översättningskostnader erhöll tidskriften ett anslag från
Delegationen för den svenska litteraturens främjande som administreras
av Svenska litteratursällskapet i Finland.
Föreningens och tidskriftens webbplatser
Adresserna till föreningens och tidskriftens webbplatser är
www.historiskaforeningen.fi och www.historisktidskrift.fi.
Historiska föreningens och HTF:s nya webbplats togs i bruk i maj 2021.
Historiska föreningen och Historisk Tidskrift för Finland finns på
Facebook.
Historisk Tidskrift för Finland finns även på Instagram.
Nina Johansson

