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Under hundra år har K.H. Renlunds stiftelse bidragit till malmletning och  
forskning inom geologi i Finland. Köpmannen Herman Renlund beslöt  
redan i slutet av 1800-talet grunda en stiftelse, långt innan större malmfynd gjorts 
och möjligheterna att utveckla gruvdrift i landet skapats. Renlund hade lämnat 
jordelivet när geologen Otto Trüstedt upptäckte den stora koppar fyndigheten i 
Outokumpu i Norra Karelen. Upptäckten markerade Finlands intåg i skaran av 
gruvländer av betydelse. Trüstedt arbetade även som föreståndare för Renlunds 
bergs laboratorium i stiftelsens regi.

Den här boken berättar historien 
om hur stiftelsen under decennier stött 
geologin i Finland både vetenskapligt 
och i praktisk tillämpning med sikte på 
nya affärsmöjligheter för bergsindustrin. 
Verksamheten speglas mot dramatiska 
händelser i Finlands historia.

Efter andra världskriget förde stiftel-
sen i brist på medel en tynande tillvaro 
för att aktiveras i slutet av 1960-talet. 
Kring millennieskiftet växte de ekono-
miska resurserna avsevärt, främst tack vare 
betydande innehav av aktier i Nokia som 
omplacerades vid en gynnsam tidpunkt. 
Vid hundraårsjubileet 2015 dispo nerade 
stiftelsen ett miljonbelopp för aktuell 
forskning både gällande resursgeologi och 
miljögeologiska aspekter, inklu sive skydd 
av vattentillgångar.
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Förord

K. H. Renlunds  
stiftelse 1915–2015

Stiftelserna spelar en viktig roll i vårt medborgarsamhälle. De re-
presenterar enskilda personers eller samfunds initiativ till förmån 
för det gemensamma bästa. Tusentals finländare har oåterkalleligt 
överfört privat förmögenhet till allmännyttiga stiftelser eller till en-
skilda fonder som grundats inom stiftelser eller föreningar. I vårt av 
tradition kapitalfattiga land beräknas de fonderade medlen till för-
mån för allmännyttiga ändamål under förra hälften av 2010-talet ha 
uppgått till 20 miljarder euro. Dessa medel, med en årlig avkastning 
om flera hundra miljoner euro, tjänar allt från kultur, vetenskap och 
föreningsliv till hälsofrämjande och social verksamhet.

Hundraåriga K. H. Renlunds stiftelse hette ursprungligen 
K. H. Renlunds stiftelse för Finlands praktisk-geologiska 
undersökning. Affärsmän hade kring sekelskiftet 1900 diskuterat 
den ekonomiska basen och framtiden för storfurstendömet Finland. 
Utvinningen av jordens resurser förväntades utgöra en möjlighet 
som dittills föga nyttjats. Karl Herman Renlund (1850-1908) skred 
till handling genom att år 1896 upprätta ett till sitt testamente från 
år 1905 anslutet allegat vari han slog fast ändamål och styrelse för 
denna stiftelse, som skulle upprättas på basis av testamentet. Upp-
giften var ”att bidraga till upptäckandet af malmer och nyttiga mi-
neral samt tekniskt användbara bärg- och jordarter i Finland, samt 
att så vidt möjligt gifva anvisningar, som kunna befordra deras an-
vändning och afsättning”. I slutet av 1980-talet utvidgades stiftel-
sens intressesfär till att omfatta grundvattentillgångar. 

Stiftelsen inledde sin verksamhet 1915 efter en arbetsdryg bo-
utredning efter Herman Renlunds bortgång 1908. Stiftelsen fick 

Henry Wiklund, ordförande i K. H. Renlunds stiftelse.
Foto: Cata Portin
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under det första året ett grundkapital på 500 000 mark på basis av stiftarens 
testamente, vilket med tillämpning av levnadskostnadsindex motsvarade cirka 
1,7 miljoner euro i 2014 års penningvärde. 

I överensstämmelse med testatorns önskemål blev arbetet genast mycket 
praktiskt. Stiftelsen grundade Renlunds bergslaboratorium, vars verk-
samhet fortsatte i närmare femton år. Inom ramen för laboratoriet gjordes 
såväl fältarbeten som kemiska analyser, dels på stiftelsens bekostnad, dels som 
betalda uppdrag. Laboratoriet leddes av den tidens högt meriterade geologer, 
filosofie doktor Leonard H. Borgström, sedermera professor i mineralogi vid 
Helsingfors universitet, och efter honom bergsingenjören Otto Trüstedt. Den 
sistnämnde fungerade samtidigt som statsgeolog vid den statliga Geologiska 
kommissionen. Han var känd och respekterad icke minst för att ha lokaliserat 
den unika kopparfyndigheten i Outokumpu.  

Fyra år efter starten fick stiftelsen tilläggsresurser med stöd av testamentet 
efter Renlunds samarbetspartner och vän, bergsrådet Seth Sohlberg. I första 
skedet fick stiftelsen ett belopp motsvarande drygt 160 000 euro i 2014 års 
penningvärde. Bolagen Wärtsilä och Fiskars stödde anskaffningen av appara-
tur till bergslaboratoriet. 

På 1930-talet, då bergslaboratoriet upphört sedan efterfrågan på dess tjäns-
ter minskat och samhället trätt till med dyrare utrustning, finansierade stif-
telsen projekt. Bristfälliga arkiv försvårar bedömningen av aktiviteterna. Inte 
heller förvaltningen av de fonderade medlen är dokumenterad i detalj, men 
placeringar i börsaktier kom allt mera in i bilden och blev småningom det 
dominerande tillgångsslaget. 

Under andra världskriget och efterkrigstiden låg verksamheten nere. Infla-
tionen hade tärt på de inflationsutsatta placeringarna. År 1951 tog styrelsen 
till prövning ”frågan om eventuell omorganisation av stiftelsen och överläm-
nandet av stiftelsens medel till något annat organ”. Tillgångarna var dessa ti-
der förmodligen drygt 0,6 miljoner euro i 2014 års penningvärde. Metoderna 
för malmletning hade utvecklats och blivit dyra samtidigt som såväl staten 
som privata aktiverats på området. Stiftelsens verksamhet blev i första hand 
att följa upp tillväxten och förvalta sin förmögenhet som fanns på Nordiska 
Föreningsbanken. Professor Borgström avled 1954 varvid en drivande kraft 
var borta.

I slutet av 1960-talet aktiverades verksamheten med en ny ordförande och 
en vetenskaplig sekreterare. Från och med 1969 användes medel för stiftelsens 
ändamål årligen. Understödsobjekten togs fram av vetenskapliga sekreteraren 
i kontakter med de vetenskapliga institutionerna i branschen. 

Under tiden 1969 till 1997 talar vi om sammanlagda årliga understödsbe-
lopp som underskred 50 000 euro i 2014 års penningvärde, med undantag för 
tre år då de femsiffriga beloppen började på en sexa. Från och med 1998 talar 
vi om sexsiffriga belopp som årligen disponerades för stiftelsens ändamål – på 
2010-talet i storleksklassen 700 000 euro per år för att jubileumsåret 2015 
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överstiga en miljon euro.
I likhet med mången annan fond fick stiftelsen en snabb värdestegring in-

för millennieskiftet i och med minskad reglering, kapitalets fria rörlighet över 
nationsgränser och mera internationella kriterier för värderingen av fins ka 
börsaktier, och framför allt tack vare utvecklingen i Nokia. I 2014 års pen-
ningvärde uppgick tillgångarna år 1992 till knappt 2,3 miljoner euro för att 
vid millennieskiftet uppgå till 18 miljoner och vid bokslutsmötet i april 2015 
ha vuxit till 33 miljoner euro. Aktierelaterade placeringar utgjorde vid sist-
nämnda tidpunkt 95 procent av förmögenheten, som sålunda var underkas-
tad volatiliteten på aktiemarknaden. Styrelsens övertygelse var dock att detta 
tillgångsslag med stiftelsernas ”överlånga placeringshorisont” ägde den största 
potentialen. Under åren 1996 till 2000 hade stiftelsen avyttrat aktier i Nokia 
för 8,4 miljoner euro i 2014 års penningvärde, merparten – över 5,5 miljoner 
euro – under de två sista omtalade åren då Nokias marknadsvärde kulmine-
rade. Sålunda hade denna stiftelse, som i början av 1950-talet övervägt att 
avsluta sin verksamhet på grund av alltför begränsade tillgångar, blivit en väl 
etablerad understödjare på det geologiska fältet i Finland.   

Medlen disponerade för stiftelsens ändamål under tiden 1969 till 2015 upp-
gick totalt till 9,95 miljoner euro i 2014 års penningvärde, varav närmare hälf-
ten disponerats under åren 2010 till 2015. 

Från och med 2002 utlystes understöden genom annonser och på stiftelsens 
webbplats. Antalet ansökningar steg för att år 2015 uppgå till 115, av dem 
beviljades 48 understöd, det vill säga 42 procent av antalet ansökningar. 

Därtill har stiftelsen under det nya millenniet fram till år 2015 understött en 
stor del av de godkända doktorsavhandlingarna inom geovetenskap och gruv-
teknik. År 2007 infördes priser för avhandlingar pro gradu på basis av förslag 
från universitetsinstitutionerna och år 2009 premieringar av amatörmalmleta-
re fördelade med hjälp av Geologiska forskningscentralen.

Styrelsen beslöt använda drygt en miljon euro för stiftelsens allmännyttiga 
ändamål under jubileumsåret 2015. Två jubileumsprojekt beviljades 150 000 
euro var. Problemställningarna var högst aktuella – grafitfyndigheter som rå-
vara till grafen och gruvornas avfallsdammar.

K. H. Renlunds stiftelse har under sina hundra år genomgått perioder av in-
tensiv verksamhet likväl som perioder av inaktivitet. Det är en glädje att under 
jubileumsåret kunna rapportera om aktuell och mångsidig aktivitet främst i 
form av beviljade understöd. 

Styrelsen uttalar stiftelsens tack till medarbetarna i denna historik, veten-
skapliga ombudsmannen Carl Ehlers, redaktören Carl-Gustav Lindén och 
analytikern av siffermaterialet Patrik Westerback, samt grafikern Julius Uusi-
kylä och fotografen Cata Portin. 
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Herman Renlunds liv och leverne

”Det goda satt uti system”

Karl Herman Renlund (1850-1908) var järnhandlare och välgörare som levde 
i Helsingfors i det dåtida ryska storfurstendömet Finland. Han är en av de 
affärsmän som vid den tiden skapade sin förmögenhet utan att tillhöra en 
etablerad släkt. Hundra år senare skulle han förmodligen kallas entreprenör 
och riskkapitalist, eftersom Renlund uppenbarligen hade en fenomenal näsa 
för nya affärsmöjligheter och lönsamma risktagningar. Han donerade större 
delen av sin förmögenhet till två allmännyttiga stiftelser som bär hans släkt-
namn och som med tiden blivit betydande aktörer inom sina områden, den 
större inom skola och dagvård, den mindre inom geologi. Han var, såsom en 
av de verser som framfördes på hans femtioårsdag framhöll, ”det goda satt uti 
system”.

Herman Renlund föddes den 19 mars 1850 i en liten gård vid Västra Kyrko-
gatan i Gamlakarleby under anspråkslösa förhållanden. Fadern Petter Räihä 
var styrman, men skadade sig i en arbetsolycka och tvingades gå i land. Han 
hade då redan bytt sitt efternamn till Renlund och arbetade senare som allti-
allo hos handelsmannen Alexander Donner i Gamlakarleby där han ansvarade 
för uppköp av tjära, reparation av fartyg och utrustning samt kontorets skick. 
Vid sidan tog Petter även emot uppdrag som timmerman. Modern Brita Ma-
ria ”Mari” Skoglund kom även hon från en sjömansfamilj och bidrog till för-
sörjningen med att väva mattor, sy, tillverka såpa och stöpa ljus. Paret Renlund 
fick tillsammans två döttrar och fem söner av vilka endast Herman och hans 
syster Maja Sofia uppnådde vuxen ålder. En misslyckad skolstart utmynnade 
i att Mari tog honom ur styrmansänkan Bobergs privata småbarnsskola och 
undervisade honom därefter själv i hemmet, men Herman fick snart i stället  
plats i den lägre elementärskolan och därefter den högre som grundats i 
Gamla karleby 1861. Där gjorde han snabba framsteg.

Då hade lilla Herman redan gett prov på sin entreprenörsanda genom att 
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Herman Renlunds porträtt målat i olja av Albert Gebhard, 1908. Foto: Joni Virtanen,  
K. H. Renlunds museum – Mellersta Österbottens landskapsmuseum.
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mot betalning rensa ogräs och klippa tygremsor till mattrasor. När delar av 
staden brann ned strax innan jul 1860 gick den unge Herman Renlund runt 
och letade spik, gångjärn och lås i brandhögarna. Fynden sålde han till allmo-
gen och tjänade några silverrubel. ”Det var min första järnbod”, mindes han 
som vuxen.

Herman Renlund fick gå den långa vägen i sin karriär som inleddes som-
maren 1864 då han var biträde till magasinskarlen och bodbetjänt vid järn-
handelsfirman G.A. Herlin & Co i Helsingfors. Då var han fjorton år och 
föräldrarna valde att han inte skulle gå ut fjärde och sista klassen i elementär-
skolan. Rektorn i skolan hade via ett ombud blivit tillfrågad av järnhandlaren 
G.A. Herlin om han kände någon rask yngling som kunde tänkas duga som 
bodbetjänt.

Herman hade själv hoppats få bli butiksbiträde – eller som det kallades bod-
sven – i en kolonialvaruhandel liksom sin bror William. ”Han hade drömt 
om att en dag stå bakom disken och ideligen avprova lakrits och bröstsocker, 
russin och mandlar, ryska prenikor och tyska äpplen, och nu skulle han i stäl-
let bara komma att handskas med spikar, filar, sågar, bandjärn, kofötter samt 
annat vasst och kallt”, berättade Petrus Nordmann i sin levnadsteckning av 
vännen. Den gavs ut 1918 och det var Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne 
som beställt texten av folkbildaren, läraren och författaren Nordmann.

Livet i Helsingfors var till en början tungt. Herman Renlund var yngst i 
handelsaffären och stod därför lägst i rangordningen vilket innebar att han 
fick passa upp alla andra. Han talade dessutom den så kallade Kokkoladialek-
ten, en dialekt som talades i Gamlakarleby och som de andra pojkarna mob-
bade honom för. Men handlande Herlin märkte snart att den unge pojken 
hade sinne för såväl kundbetjäning som varuflöden och kontorssysslor vilket 
innebar att han med tiden fick alltmer ansvar. Då hade han växt sig stor och 
stark – det sades att Herman kunde bära två tunga lådor med spik då andra 
bara orkade med en.

Efter fyra år hos Herlin erbjöds Herman Renlund tjänsten som bokhålla-
re i G.F. Stockmanns stora handelsaffär. Fru Dorothea Stockmann bruka-
de bjuda honom på ett glas portvin och Herman sade senare skämtsamt att 
portvinshutten var början på hans liv som förmögen. Han steg i graderna tills 
han år 1870 hade huvudansvaret för de största kunderna. Stockmann hade 
redan då en särställning inom finländsk handel. Efter bara några år bytte han 
karriär och blev veterligen bolagsman i en ny partiaffär, Parviainen & Winter, 
som han år 1874 var med om att grunda tillsammans med Anders Parviai-
nen och Anders Wilhelm Winter. Det var en partiaffär som handlade med 
kolonialvaror, amerikansk petroleum, järn och salt i stor skala. Renlund blev 
handelsresande vid en tid då det vanligaste fortskaffningsmedlet var häst och 
sommartid längs kusten fartyg. Den enda järnvägen trafikerade mellan Hel-
singfors och Tavastehus. Winter dog 1878, endast 33 år gammal, och firmans 
namn ändrades till Parvinainen & Co. Det var också då som den 28-årige 
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affärsmannen började teckna sitt namn K.H.Renlund. Han var på god väg att 
bli rik. År 1881 grundes en filial i Viborg, filialens direktör blev Seth Agathon 
Sohlberg (1856–1918) som hade arbetat vid butiken i Helsingfors. Bolaget 
delades 1884 så att Parvianen fortsatte med partiaffären medan Renlund tog 
över järnhandeln och Sohlberg blev ägare till järnaffären i Viborg. Efter att 
Anders Parviainen dött av en hjärtattack 1887, 38 år gammal, bjöd hans änka 
in Renlund som delägare i partiaffären, där han ansvarade för oljeimporten 
fram till 1901 och var verkställande direktör för Parviainen & Co ända till 
sin död 1908. Bland produkterna fanns petroleum från Baku i Ryssland som 
ersatt importen från Amerika. Den utvanns och exporterades med järnväg till 
Finland av de svenska bröderna Nobel. Parviainen hade egna cisterner i Sör-
näs där oljan förvarades. Nobel tog själv över oljehandeln med Finland 1911.

Slutet av 1800-talet var en lysande tid för personer med affärssinne då 
många viktiga industrier fick sin början, särskilt inom träförädling. I den tidi-
gare brevväxlingen med brodern William, som var bokhållare hos handlande 
G.M. Hedström i Nykarleby, framgick att affärsidéerna var många. William 
köpte till exempel upp skogsfågel, sik, nejonögon och smör i Österbotten som 
brodern sålde vidare i Helsingfors. Finlands ekonomi var då huvudsakligen 
baserad på jord- och skogsbruk, men i breven beskrevs även möjliga investe-
ringar i sågverk och agenturer. Bröderna saknade tyvärr det nödvändiga kapi-
talet för att genomföra sina affärsidéer. ”Vem vet”, skrev William, ”om vi börja 
med sådana affärer, skulle vi kanske med tiden bliva rika gubbar.” William 
hade i unga år drabbats av tyfus och nu fick han problem med andningen. Det 
visade sig vara lungsot och han dog 1869.

Herman Renlund skickade hem pengar till sina fattiga föräldrar och de kom 
väl till pass nödåret 1868. Fadern tackade i ett brev för de 140 mark som 
Herman Renlund sänt, en summa av vilken 100 mark användes för att betala 
bort skulder och 40 mark gick till ”mamma”. Herman lånade även pengar åt 
studenter i bekantskapskretsen. Fadern varnade honom i ett brev för att låna 
ut pengar som han i stället borde spara för att kunna bilda familj.

”Se efter vart du sätter din ärligt förtjänta lön, allraminst åt någon gardesof-
ficer, för han tänker ej på återbetalning.” Herman Renlund besökte sällan sin 
födelsestad. I tidningen Österbottningen berättade Anni Axelqvist år 1950 
om den sista gången hon såg honom. Renlund var då stadens lantdagsman och 
togs högtidligt emot av stadens fäder vid järnvägsstationen.

”Han var ovanligt stor och tung och då han skulle stiga upp i den väntande 
droskan brast underredet och hedersgästen befann sig plötsligt stående på ga-
tan. En ny droska anskaffades och i ensamt majestät – någon annan rymdes 
icke bredvid honom – åkte Renlund in i staden.” Herman Renlund hade med 
tiden fått en imponerande kroppshydda och vägde omkring 160 kg.

Modern Mari dog 1874 innan hon hade hunnit fylla 59 år och fadern Petter 
två år senare. Enligt Petrus Nordmann var fadern en fri själ som var begiven 
på ”skeppargrädde” och ”åtta grader”, två lokala omskrivningar för den skvätt 
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starkt som slås i kaffet.
I Helsingfors gjorde Herman Renlund allt större affärer då han tagit över 

järnhandeln. Byggnadsverksamheten i staden, som kring år 1870 hade 32 000 
invånare, och på landsbygden var livlig, men kredit- och borgenssystemet or-
sakade varuleverantörerna finansiella risker. Byggmästare och entreprenörer 
köpte sina varor ”på räkning” i butiken, alltså på kredit, och Renlund mås-
te dessutom gå i borgen för sina kunder så att de kunde fullgöra plikterna 
gentemot byggherrarna. I slutet av 1800-talet ansåg kontaktpersonerna vid 
Föreningsbanken i Finland det vara nödvändigt att gå igenom hans böcker för 
att utvärdera riskerna. Renlund klarade granskningen och satt senare själv som 
revisor i banken, där hans vän Emil Schybergson var bankdirektör.

År 1895 grundades Städernas Hypotekskassa samt hypoteksavdelningar-
na vid Föreningsbanken i Finland och Nordiska aktiebanken för handel och 
industri. Dessa kunde uppta utländska obligationslån på förmånliga villkor. 
De nya amorteringslånen till gårdsägarna lättade kreditsvårigheterna för varu-
leverantören Renlund.

Herman Renlund har satt sin prägel på stadsbilden i Helsingfors. Tillsam-
mans med sina affärsvänner Hjalmar Schildt och Mauritz Hallberg grundade 
han i slutet av 1880-talet fastighetsaktiebolaget Atlas som uppförde ett stort 
och dyrt stenhus i hörnet av Alexandersgatan och Mikaelsgatan. Där inrättade 
de sina privatbostäder och även Renlunds järnhandel med namnet Renlund 
flyttades från ett trähus på Mikaelsgatan 6 in i den nya stenbyggnadens gatu-
plan.

Renlund satsade sin förmögenhet i aktier i en rad bolag som lade grunden 
för Finlands framtid, som Jockis Gods Aktiebolag (spik och stångjärn) till-
sammans med Mauritz Hallberg, Emil Schybergson och friherre V.E. de la 
Chapelle, Wärtsilä järnbruk, Kotka cellulosafabrik, Aktiebolaget de förenade 
yllefabrikerna, Ferraria (spik- och järntrådsfabrik) och Munkholmens läder-
fabrik. Han tillhörde de största ägarna och direktionen i landets största rederi, 
Finska Ångfartygs Aktiebolaget FÅA, och Spårvägsbolaget i Helsingfors.

Flera av hans engagemang i näringslivet gick ut på att rekonstruera krisföre-
tag, bland annat Wärtsilä järnbruk som var industripionjären Nils Ludvig 
Arppes skapelse. Wärtsilä missköttes av arvingarna och räddades av Her-
man Renlund. Han tog över aktiemajoriteten tillsammans med sin affärsvän 
Seth Sohlberg. Sohlberg var styrelseordförande och hans yngsta bror, överste 
Fredrik Sohlberg, utsågs till chef för Wärtsilä. Fredrik Sohlberg blev seder-
mera medlem av den första styrelsen i K. H. Renlunds stiftelse för Finlands 
praktisk- geologiska undersökning.

Renlunds intresse för gruvindustrin riktades främst mot kalkbrytningen och 
cementindustrin i Pargas. Där var han tidigt ägare i Pargas Kalkbergs Aktie-
bolag och ökade aktieinnehavet kort före sin död.

Det är uppenbart att Herman Renlund ville vara väl påläst och ha insyn i 
de företag han satsade sina pengar i. Enligt Petrus Nordmann satt Renlund 
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ofta tyst och bläddrade i mötesdokument, räken-
skaper och kostnadsförslag som han gärna kallade 
att ”se på ritningarna”. När det var dags för beslut 
var det ändå oftast hans förslag som vann. Enligt 
Nordmann brukade han skämtsamt säga: ”Det är 
detsamma vem som sitter som ordförande, bara 
det går som jag vill.”

Då Renlund tog över järnhandeln 1884 var 
årsresultatet 40 000 mark (knappt 200 000 euro i 
2014 års penningvärde), tre år senare var resulta-
tet uppe i 140 000 mark (drygt 800 000 euro år 
2014), år 1901 var beloppet en miljon och året 
innan han dog, 1907, två miljoner mark vilket 
motsvarade 8,6 miljoner euro i 2014 års penning-
värde. ”Den fattiga gossen hade blivit en rik man”, 
skriver Nordmann.

Herman Renlund tog stora ekonomiska risker 
och råkade även ut för några hårda smällar, ibland 
på grund av misslyckade affärer, andra gånger 
drabbad av externa faktorer som konjunktur-
svängningarna. I det stora hela ansågs han ändå 
vara en person som hade otroligt god tur i affärer.

Renlund var även engagerad i att organisera 
köpmännen för att driva gemensamma intres-

sen. Den första finländska handelsföreningen hade grundats år 1857 under 
namnet Handelsbiträdenas förening i Helsingfors och bytte 1874 namn till 
Handelsgillet i Helsingfors. Gillet höll till i ett hus vid Alexandersgatan som 
sedermera inrymde Balders festsal. Verksamheten gick på sparlåga och den då 
drygt trettioårige Renlund var ordförande åren 1881 och 1882. Men några år 
senare hade Gillet med Uno Kurtén som ordförande och Renlund som vice 
ordförande satsat stort och flyttade verksamheten till det då nybyggda Wre-
deska huset vid Esplanaden. Nu började en period som Bo Finne, författaren 
till Handelsgillets historik, kallade Gillets gyllene medeltid, med egen orkes-
terförening och ståtliga middagar. Renlund, som i många år varit en av eldsjä-
larna i Gillet, kallades till hedersmedlem inför sin förestående femtioårsdag. 
Han var även aktiv i de allmänna köpmannamötena som samlade köpmännen 
till diskussioner om gemensamma problem inom handeln.

Som rik köpman blev Herman Renlund även invald i Helsingfors stads-
fullmäktige. Inom rikspolitiken var han aktiv i många år och representerade 
borgarståndet i Helsingfors vid lantdagen 1888 innan han under de följande 
lantdagarna fram till 1906 lät sig väljas in som representant för Gamlakarleby.

”I politiska frågor var Renlund en kompromisslös radikal men i sociala 
och ekonomiska frågor en liberal som stödde frihet i näringslivet, tryck- och  

Herman Renlund, 50 år. Foto: 
K.H.Renlunds museum – Mellersta 
Österbottens landskapsmuseum.
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yttrandefrihet och uppskattade suveränitet”, noterade Seija Johnsson och Pia 
Timberg i sin historik över K. H. Renlunds museum.

Herman Renlund gifte sig aldrig och det finns inga anteckningar om even-
tuella kärleksaffärer. Hans kvinnliga sällskap var hans trofasta hushållerska 
Anna Karlsson som skötte hemmet på Mikaelsgatan. 

Herman Renlund var en välgörare som gav bort stora summor pengar redan 
medan han levde. På sin femtioårsdag, som firades storslaget på Societetshuset, 
skänkte han 40 000 mark till Helsingfors stad för att grunda en stipendiefond 
för unga personer som genomgått högre folkskola och ämnade utbilda sig i 
praktisk medborgerlig verksamhet. Donationen utgjorde grunden för Herman 
Renlunds stipendiefond som blev permanent, med utdelning av stipendier till 
finsk- och svenskspråkiga elever i grundskolans högre klasser. En fond med 
samma syfte inrättade han 1894 i Gamlakarleby och en ytterligare i samma 
stad för att hjälpa medellösa elever skaffa kläder.

Födelsedagen firades i flera dagar i mars 1900 och själva huvudfesten på 
Helsingfors Societetshus dit 250 gäster var bjudna. Tidningarna i södra Fin-
land rapporterade alla från festligheterna.

Vännen Nordmann konstaterade att det i Helsingfors på 1890-talet fanns få 
personer som ägde en så vidsträckt umgänges- och vänkrets som ”den gästfrie 
och hjärtegode” Renlund. Landsbor och stadsbor, affärsmän och ingenjörer, 

Herrar umgås nyårsafton 1891. Från vänster Ville Vallgren, Mauritz Hallberg, Ejnar Hallberg, 
Herman Renlund, Ernst Nordström, Hjalmar Schildt och Alfred Schildt. Mauritz Hallberg kom 
att ingå i stiftelsens första styrelse. Foto: Museiverket.
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Herman Renlund älskade att bjuda in sina vänner till trevlig samvaro på någon av Helsingfors 
finaste restauranger. Här är en inbjudan till middag på Operakällaren, teaterhusets restaurang 
på västra sidan av Esplanadparken. Året var 1898. Foto: K.H.Renlunds museum – Mellersta 
Österbottens landskapsmuseum.

sjökaptener och alla lantdagsmän. Alla kände ”bror Renlund” och arbetade 
gärna med honom. De spisade även gärna vid hans bord. Anna Karlsson gil-
lade dock inte att betjäna gäster, Herman Renlund fick därför ägna sig åt sitt 
omfattande umgänge utanför ungkarlsvåningens väggar. Han hade en stående 
bordsreservation för sig och sina vänner på Kapellet under somrarna och för 
samvaro under vintern reserverades ett bord på Kämp.

Hans vän, bankdirektören Emil Schybergson, gav i sin levnadsteckning av 
Herman Renlund en inblick i umgänget. ”Kring Renlunds bord samlade sig 
äfven konstnärer. Mellan Renlund och dem uppstod en vänskap och förståelse, 
som vid dessa tillfällen kom till uttryck, icke minst i skämtets form. Det var 
högtidsstunder för dem, hvilka fingo vara med särskildt då Jean Sibelius satt 
vid Renlunds bord.”

Sina audienser skötte han om somrarna på en bänk i Esplanaden invid 
Runebergsstatyn, som hade rests 1885. Bänken kallades hans sommarvilla.

Renlund var känd för sina snabba och humorfyllda kommentarer och hans 
vänner myntade uttrycket ”renlundiana” för allt han slängde ur sig. När mid-
dagarna började lida mot sitt slut ställde han sig gärna upp och höll improvi-
serade tal, enligt Nordmann ”okonstlat småprat, fullt av lustiga anspelningar 
på de närvarande”.
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Herman Renlund ligger begravd på Sandudds begravningsplats i Helsingfors. Gravstenen i 
granit är formgiven av arkitekten Eliel Saarinen och reliefen av konstnären Ville Vallgren.  
Foto: Cata Portin.
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Han var tidigt känd som välgörare och det var knappast utan orsak som fa-
dern kom med sina förmanande ord. Nordmann noterade:

”Utanför denna krets stod naturligtvis den stora flocken lån- och borgen-
sökande, för vilka K. H. R. var sockerbiten, kringsvärmad av flugor. Och extra 
hungriga på små förmiddagsvisiter kommo herrar och damer med långa listor, 
där man kunde teckna bidrag för alla möjliga välgörande ändamål. Säkert är 
att Renlunds frikostighet togs ofta och ymnigt i anspråk.”

När Nordmann frågade vad som skiljde ”lånsökande magistrar och studen-
ter” från de andra, svarade han skämtsamt: ”Åh, de lärda är mycket hyggliga 
och artiga, och kan du tänka dig, nästan hälften brukar betala lånen!”

Många av dåtidens affärsmän, bland andra Karl Fazer, finansierade starten 
med hjälp av ett första lån med Herman Renlund som borgensman. När han 
dog fanns namnet på hela 157 borgensförbindelser.

Den sista gången Nordmann träffade Renlund var vid jultid 1907 i Renlunds 
hem. Då berättade han om planerna på att inrätta ett museum för sin konst-
samling i Gamlakarleby. Han ritade byggnaden på ett papper. Renlund kom 
aldrig iväg för att inleda bygget. Redan i början av följande år hade han svårt 
att röra sig och orkade inte längre arbeta. Han tillbringade nätterna sittande i 
sin länstol. Han avled i sin kära stol den 18 februari 1908, en månad före sin 
58-årsdag.

Han lades till vila på Sandudds begravningsplats och när gravstenen i granit, 
formgiven av arkitekten Eliel Saarinen och konstnären Ville Vallgren, hade 
avtäckts samlades omkring 150 personer för en festmåltid i Societetshusets 
stora sal. Kommerserådet Lars Krogius höll talet och noterade att syftemålet 
med Renlunds omfattande affärsverksamhet hade varit rent patriotiskt, att ”i 
främsta rummet gagna sitt land sitt folk; den personliga egennyttan var för 
honom fullkomligt främmande”.

Det testamente Renlund vid sin död efterlämnade var undertecknat den 2 
maj 1905, alltså knappt tre år innan han avled. En halv miljon mark tilldelades 
K. H. Renlunds stiftelse för Finlands praktisk-geologiska undersökning. Till 
stipendiefonden vid Helsingfors stad testamenterades 150 000 mark, varav en 
del av avkastningen skulle användas för att uppmuntra ”lärlingar och yng-
re arbetare till besökande av handtverksskolor eller annan för dem anordnad 
läroanstalt”.

Där fanns även en donation på 100 000 mark till Finska forstföreningen för 
befrämjande av skogssådd, men donationen ledde till en kontrovers. Före-
ningen hade överlåtit denna uppgift på Finska forstföreningen Tapio och 
Föreningen för Skogskultur. Exekutorerna av testamentet ansåg att Tapio 
inte uppfyllde villkoren, utan beslöt att pengarna skulle tillfalla Skogskultur. 
Forstinspektören S.A. Sohlman vid Tapio ansåg att detta endast gynnade den 
svenskspråkiga befolkningen och konflikten blev en nyhet i Hufvudstadsbladet 
den 5 maj 1915.  Hbl vände sig till exekutorerna som konstaterade att Skogs-
kulturs verksamhet ”ingalunda kommer endast de svensktalande till godo, då 
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ju kusttrakterna i landet 
icke är bebodda af enbart 
svensktalande”. Ända sedan 
1910 hade Skogskultur an-
litat skolelever för att plan-
tera skog.

De båda fonderna i Gam-
lakarleby fick ett tillskott på 
75 000 mark medan 50 000 
mark gick till Julius Tall-
bergs lånefond för studie-
resor och 25 000 mark till 
Svenska litteratursällskapet 
i Finland. Handelsgillet 
i Helsingfors tilldelades 
10 000 mark för en fond 
som skulle användas för 
inköp av ny litteratur inom 
industri och handel. Her-
man Renlunds systerson 
Herman Evert Henriksson 
fick också en slant, liksom 
hushållerskan Anna Karls-
son och Renlunds högra 
hand, prokuristen, kassa-
skötaren och sekreteraren 
under 33 år, Karin Berg-
gren.

Den återstående förmö-
genhet som fanns kvar efter 
att affärsverksamheten av-
vecklats och alla krångliga 
borgenärs- och kreditkon-
struktioner retts ut – vil-
ket tog många år – tillföll 
Stiftelsen Brita Maria Ren-
lunds minne. Till stiftelsens främsta uppgifter hör att understöda privat upp-
rätthållen barndagvård, eftermiddagsverksamhet för skolelever, sommarrekre-
ation för barn, samt att dela ut stipendier och understöd åt gymnasier.

Det är enligt Petrus Nordmann möjligt att inspirationen till fonden kom när 
han var inbjuden till sin granne, en gammal tant vars dotter var lärarinna. Vid 
jultid tog hon dit sina elever för att sjunga och uppträda i jultablåer.

”Att se och höra barnen gladde Renlund. Man såg det på hans min och 

Renlunds järnhandel på Mikaelsgatan 7 i Helsingfors centrum 
öppnades lagom till julen 1940. I femtio år hade handeln fun-
nits i huset mitt emot, på Mikaelsgatan 6. Foto: Museiverket.
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leende ögon. Han tänkte vackra tankar. Ja, kanske var det vid just dessa små 
julfester hemma i den gamla tantens bostad som hos honom uppstod och ut-
vecklade idén att göra någonting riktigt duktigt, någonting som skulle kännas 
som en välgärning för tusen folkskolebarn och befordra deras hälsa.”

Namnet på stiftelsen är en hänvisning till Herman Renlunds vördnad för 
sin moder. Organisationen och förvaltningen lades i ”dugliga kvinnohänder”, 
vilket var fallet även 2014 då marknadsvärdet på stiftelsens förmögenhet över-
steg 300 miljoner euro. En tredjedel av stiftelsens understöd på 8,8 miljoner 
euro gick till institutioner för barnavård och två tredjedelar till skolor och 
daghem.

Förutom genom de allmännyttiga stiftelserna bevaras hans minne genom 
Herman Renlundsgatan och K. H. Renlunds museum i Karleby där man kan 
avnjuta hans konstsamling. Gatan hette först Herman Renlunds Bouleward 
då den upptogs i stadsplanen för Gamla Karleby år 1909.

I Helsingfors stadsbild finns däremot inte några spår av Renlund. Ändå hör 
han till de personer som aktivt bidragit till att förvandla Helsingfors till en mo-
dern metropol. Enligt Yrjö Similä, som skrev 70-årshistoriken över järnhandeln 
Renlund, hängde byggandet av staden och nationen intimt ihop med Herman 
Renlunds livsverk. Järnaffären Renlunds namn försvann år 1993 från gatubil-
den då butikskedjan blev en del av Kesko efter andelslaget Ekas konkurs. 
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Stiftelsens verksamhet  
under hundra år

K.H. Renlunds stiftelse för Finlands praktisk-geologiska under-
sökning, härefter benämnd stiftelsen, tillkom genom ett förordnande av Karl 
Herman Renlund daterat den 7 november 1896. I sitt testamente daterat den 
6 november 1905 bestämde han att 500 000 mark, motsvarande 2,3 miljoner 
euro i 2014 års penningvärde, skulle tillkomma stiftelsen. Det handlade om en 
betydande summa i en nationell ekonomi som var långt mindre än 2000- talets. 
Boutredningen efter testator, som avlidit 1908, tog flera år och när stiftelsen 
inledde sitt arbete 1915 motsvarade beloppet 1,7 miljoner euro i 2014 års 
penning värde.

Stiftelsens ändamål var att upptäcka malmer och nyttiga mineral, berg- och 
jordarter genom systematiska geologiska undersökningar. För att nå det målet 
var det tänkt att stiftelsen skulle stöda malmletning, publikationsverksamhet 
och utbildning av experter med stipendier.

Kring sekelskiftet 1900 fanns ingen nämnvärd gruvdrift i Finland, så när som 
på några kalkstens- och stenbrott. Det fanns heller inte många som trodde på 
möjligheterna till större malmfynd i landet, enligt professor Nils Edelman vid 
Åbo Akademi som i många år var stiftelsens vetenskapliga sekreterare.

Beslutet att grunda stiftelsen framstår därför som framsynt. ”Det var en en-
skild mans försök att trots den allmänna pessimismen få till stånd en malm-
letning i landet”, skrev Edelman i en tillbakablick som tidskriften Vuoriteol-
lisuus-Bergshanteringen publicerade år 1969.

Renlund hade redan lämnat jordelivet när geologen och metallurgen Otto 
Trüstedt upptäckte kopparfyndigheterna i Outokumpu i Norra Karelen 
år 1910. I och med upptäckten blev Finland ett internationellt betydande  
gruvland.

Orsaken till att det dröjde närmare tio år innan stiftelsens verksamhet kom 
igång är inte känd, men det handlade förmodligen om en komplicerad hand-
läggning av dödsboet, realisering av tillgångar och hantering av ekonomiska 
förbindelser.
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De första åren
Den första styrelsen bestod av statsrådet Mau-
ritz Hallberg, överste Fredrik Sohlberg, bergs-
rådet Rudolf Elfving, bergsingenjör Albert von 
Julin och som ordförande fungerade professor 
Wilhelm Ramsay. Enligt stadgarna skulle en av 
styrelsemedlemmarna utses av konsistoriet vid 
Alexanders Universitetet, bland dess lärare i mi-
neralogi eller geologi.

Denna person var alltså Ramsay som mellan 
åren 1899 till 1928 var professor i mineralogi 
och geologi vid Kejserliga Alexanders Universi-
tetet i Finland, vars namn år 1919 ändrades till 
Helsingfors universitet. Därtill skulle styrelsen 
ha fyra medlemmar. Elfving och von Julin var i 
enlighet med testamentet utsedda av Helsingfors 
stadsfullmäktige som fann att dessa uppfyllde 
kravet på ”två praktiska och i affärsvärf förtrogna 
män”. Därtill ingick Renlunds förtrogna Sohlberg 
och Hallberg i styrelsen. Stiftelsens språk skul-
le vara svenska och en tiondedel av avkastning-
en, ”årsräntan”, skulle läggas till kapitalet. Enligt 
stadgarna betalades inget arvode till styrelsemed-
lemmarna och testatorn ansåg att ”de, hvilka upp-

draget tillfaller, vilja anse detsamma såsom ett hedersuppdrag”.
Renlunds tanke var att universitetet hade rätt att välja sin styrelsemedlem, 

medan de fyra övriga ersattes genom ett roterande system där staden och sty-
relsen turvis valde medlem. Därför är det efteråt inte helt lätt att säga på vilka 
grunder en ny medlem valts, i synnerhet som styrelsen under vissa perioder 
varit decimerad. Styrelsens första konstituerande möte hölls den 6 november 
1915 och där valdes även filosofie doktor Leonard H. Borgström (1876-1954) 
till stiftelsens sekreterare.

Senare fick stiftelsen ta emot ytterligare en testamentarisk donation ur döds-
boet efter Renlunds affärskompanjon Seth Sohlberg. I Sohlbergs testamente, 
upprättat i februari 1917, listades stöd till ett tjugotal allmännyttiga ändamål. 
På listan fanns Renlunds stiftelse, som tilldelades 250 000 mark jämte en an-
del i den resterande kvarlåtenskapen efter att alla i markbelopp angivna legat 
utbetalats. Denna resterande kvarlåtenskap skulle delas i två lika delar, varav 
den ena tillföll Svenska kulturfonden och den andra delades i proportionella 
andelar mellan sammanlagt arton förmånstagare. Sohlberg dog i januari 1918 
och dödsboet kunde betala ut beloppen våren 1919, vartill 5 procents ränta 
erlades på legaten från dödsdagen till utbetalningsdagen.

Leonard H. Borgström fotograferad 
1915 då han var docent vid Helsingfors 
universitets fakultet för mineralogi och 
geologi. Foto: Museiverket.
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År 1919 noterades i styrelsens protokoll att testamentsexekutorn överläm-
nat 391 666 mark motsvarande 163 000 euro i 2014 års penningvärde och att 
ytterligare tillskott av det ”Sohlbergska legatet” var beroende av utgången i 
en rättsprocess. Processen gällde huruvida gratisaktier i Wärtsilä, emitterade 
under tiden mellan testamentets upprättande och dödsfallet, skulle beaktas vid 
tilldelningen av i testamentet angivna aktier till testators syskonbarn. Stiftel-
sen beslöt att driva en process med bistånd av häradshövding Sourander och 
vann testamentstvisten. I bilagan till styrelsemötet 1923 fanns följande passus: 
...”varvid må märkas att stiftelsen först i början av år 1923 fick mottaga det 
process underkastade beloppet av Seth Sohlbergs donation, som överlämnats i 
form av 75 aktier i Wärtsilä Ab och fmk 3 125 kontant”.

Wärtsilä och Fiskars erbjöd likaså varsin summa pengar 1917, sammanlagt 
60 000 mark, motsvarande 75 000 euro i 2014 års penningvärde. I erbjudan-
det skrevs att ”vi hövl. anhålla att Ni ville emottaga att användas för Edert 
blivande laboratorium” och att pengarna gör det möjligt att inköpa ”behöfliga 
instrument och redskap”.

För att driva verksamheten kunde stiftelsen, enligt testamentet, upprätthålla 
en anstalt ledd av en ”vetenskapligt utbildad och praktiskt förfaren” geolog 
med en eller flera assistenter.

Redan vid den nygrundade stiftelsens andra möte den 9 december 1915, 
en dryg månad efter det konstituerande mötet, hade styrelsen fått ett antal 
önskemål om understöd till malmletningar. Styrelsens ordförande, Wilhelm 
Ramsay, föredrog ett utkast till upprättandet av ”en anstalt för praktiskt-
geologiska arbeten”. Förslaget diskuterades i styrelsen, och Ramsay och 
styrelsemedlemmen Albert von Julin fick tillsammans med sekreteraren Borg-
ström uppdraget att till nästa möte utarbeta förslaget.

Vid samma möte diskuterades även ett antal idéer om den kommande verk-
samheten, bland annat föreslogs undersökningar av landets grafit-, talk- och 
kvartsförekomster samt järnmalmer.

Renlunds bergslaboratorium
Stiftelsens tredje möte hölls den 1 februari 1916 och då förelåg redan ett de-
taljerat förslag till program för stiftelsen. I förslagstexten slogs fast att, ”en 
anstalt av sådan karaktär som i testamentet antydes”, borde grundas. Anstal-
tens arbeten skulle utföras av en fast anställd geolog vars arbetsuppgifter dels 
skulle bestå av kemiska laboratorieundersökningar av insamlat material, dels 
av fältarbeten. Förslaget innehöll ganska detaljerade instruktioner för den 
kommande verksamheten som i huvudsak skulle fördelas på två huvudakti-
viteter: dels stiftelsens egna undersökningar, dels uppdrag av utomstående in-
tressenter. Beträffande de senare stipulerades att ”anstalten skall avgiftsfritt stå 
allmänheten till tjänst med alla sådana upplysningar om mineral och bergarter, 
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fyndigheter och förekomster ävensom om beskaffenheten av insända prover 
vilka icke förutsätta någon ingående och tidsödande undersökning”. Gällan-
de övriga beställningsarbeten diskuterade styrelsen olika möjligheter för att 
stiftelsen skulle kunna erhålla ersättning för utförda uppdrag. Vid detta möte 
slogs fast att den planerade anstalten skulle få namnet Renlunds bergsla-
boratorium. Från den 1 april 1916 anställdes Leonard H. Borgström som 
geolog vid bergslaboratoriet med en lön på 600 mark per månad. Hans un-
dersökningar omfattade ett vidsträckt område inom kristallografin och mine-
ralogin och gällde även den vetenskapliga tillämpningen av de rön som gjorts. 
Borgström var också känd som meteoritforskare; han undersökte flera av de 
meteoriter som fallit i Finland. Hans första uppdrag var att skaffa utrustning 
till laboratoriet. 

Budgetförslaget slutade på 22 500 mark – motsvarande 56 000 euro år 2014 
– för verksamheten och 7 300 mark för utrustning till laboratoriet. 

Ordförande Ramsay hade redan i detta skede ordnat med lokaler för den 
blivande anstalten. Ur mötesprotokollet framgår att ”rum för stiftelsens labo-
ratorium blivit upphyrda i Nordiska Bosättningsmagasinets hus Fabiansgatan 
27. Lokalen består av två rum och ligger invid metallkontorets kontorsrum. 
Metallkontoret har av intresse för stiftelsens verksamhet lovat understöda 
densamma och sålunda lovat att tillsvidare tillåta att främmande besökande 
till stiftelsens laboratorium skulle få begagna metallkontorets ingång, samt att 
laboratoriets telefonapparat, då geologen är frånvarande, skulle få ställas så att 
någon av metallkontorets personal kunna svara i densamma”.

Metallkontoret var benämningen på Finlands Metallindustrikontor som 
hade grundats 1909 för att driva exportindustrins intressen.

I styrelseprotokollet för stiftelsens tredje styrelsemöte föreslog Borgström 
ett program för undersökningar år 1916. Den första punkten gällde undersök-
ningar av förekomster av kvartssand för tillverkning av vitt och halvvitt glas. 
Före och under första världskriget var råmaterial för glastillverkning en efter-
traktad resurs. Sandundersökningen blev ett av de första av stiftelsens egen-
finansierade projekt. Sandundersökningarna fortsatte i olika repriser i stiftel-
sens regi under de följande åren ända tills de år 1926 definitivt lades ned. Man 
lyckades inte ta fram en sandkvalitet som skulle lämpa sig för den inhemska 
industrins behov, trots omfattande försök med bland annat magnetseparering 
av järnhaltiga mineralkomponenter. Då tiderna blev bättre efter första världs-
kriget minskade den inhemska industrins intresse för sandfyndigheterna. De 
viktigaste resultaten sammanfattades 1919 i en publikation utgiven av Geolo-
giska kommissionen i Finland.

 Övriga undersökningar som genomfördes under 1916 var en studie av en 
blyglansgång i Säkkijärvi, rapporterad av en viss ingenjör Tilly, samt under-
sökningar av järnmalmen i Juvakaisenmaa i Kolari och en undersökning av 
guld- och silverhalten i Aijala blygruva nära Kisko i Egentliga Finland.

Bergslaboratoriet fungerade närmast som en konsulterande malmletnings-
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organisation där större delen av uppdragen kom från privatpersoner och bolag. 
I årsrapporten över det första verksamhetsåret 1916 noterades att geologen 
haft 195 arbetsdagar för bergslaboratoriet och att 50 dagar av dessa hade äg-
nats åt fältarbete.

År 1917 anställdes därtill en kemist, Guido Simberg, som år 1920 efter-
följdes på posten av ingenjör Erik J. Ingman. Borgström skaffade utrustning 
till bergslaboratoriet och ledde verksamheten de två första åren.

I en bilaga till styrelsemötet i juni 1918 får vi ett exempel på den intensiva 
verksamheten under bergslaboratoriets första tider:

Översikt av geologens verksamhet 1917
Privata uppdrag 122 dagar
Administration och diverse 60 ”
Sandundersökningar 52 ”
Diverse egna undersökningar 9 ”
Summa arbetsdagar 243 dagar

En översikt av geologens resor 1917

Två färder till Kolari 39 dagar
Resa till norska molybdengruvor och till Mätäsvaara 29 ”
Sandundersökningar i Björneborgstrakten  8 ”
Resa till Inattivaara koppargruva  5 ”
Resa till Kanalampi kopparfyndighet  3 ”
Korta besök på Outokumpu, Aijala, Iilijärvi 5 ”
Summa resedagar 69 dagar

Översikt av kemistens verksamhet 1917
På stiftelsens laboratorium har 1917 utförts 505 analytiska bestäm-
ningar varav för egna undersökningar 294 och för privata uppdrag 
211 bestämningar.

I rapporten över bergslaboratoriets utförda uppdrag av privat karaktär fanns 
en närmare redovisning av de ovan listade projekten:

På uppdrag av Aktiebolaget Kolari utfördes malmletningar i trakten av de 
tidigare kända järnmalmerna vid Juvakaisenmaa. En expedition bestående av 
filosofie magister A. Talvia och studerande P. Trüstedt utförde arbetena med 
biträde av arbetare från trakten.

Enligt styrelsens beslut reste bergslaboratoriets geolog den 30 september 
1917 till Norge för att under tre veckor ”taga reda på molybdenproduktio-
nens ståndpunkt och de lämpligaste metoderna att avskilja molybdenglans 
från de övriga mineralen”. Efter resan hade Borgström lämnat en rapport till 



K. H. Renlunds stiftelse 1915–2015

25

uppdrags givaren Wärtsilä. Han besökte därefter bolagets molybdengruva i 
Mätäsvaara och avgav ett utlåtande om denna.

Bergslaboratoriets geolog reste även till Kanalampi kopparfyndighet väster 
om Koli, inmutad av affärsmannen Aleko Lilius, sedermera känd som journa-
list, författare och äventyrare. Han studerade geologin och ”senare har genom 
Bergslaboratoriets försorg sprängningar utförts på platsen (två man, sex vec-
kor) och malmprov tagits samt analyserats”.

Borgström besökte även det hundra år gamla försöksbrottet Inattivaara för 
att leta efter koppar. I sin redogörelse för resan skrev han att ”stiftelsens geolog 
besökte platsen för herrar forstmästar Antell, apotekare Borg, mfl. räkning och 
har till dem avgivit rapport över sina iakttagelser”.

Därtill följde en längre redogörelse för sandundersökningarna som påbörjats 
ett år tidigare och som även i fortsättningen var planerade för undersökningar 
på stiftelsens bekostnad.

Borgström skrev i sin årsrapport att ”man kan säga att bergslaboratoriets 
första verksamhetsår varit ett lyckligt år i det att de undersökta malm- och mi-
neralfynden i de flesta fall visat sig äga ett stort värde och deras undersökning 
sålunda varit till stor nytta”.

Det var turbulenta tider och i januari 1918 bröt inbördeskriget ut. I ett ut-
kast till program för 1918 var Borgström av naturliga skäl mycket villrådig 
”på grund av de rådande osäkra förhållandena” och ansåg att det knappast var 
möjligt att komma fram med något programförslag för verksamheten under 
1918. Han föreslog i alla fall att verksamheten runt Kolari och studierna av 
sandmaterialen skulle kunna genomföras.

I årsrapporten för 1918 framgick att Borgström framgångsrikt fortsatte san-
dundersökningarna och sammanfattade resultaten i en publikation utgiven av 
Geologiska kommissionen i Finland år 1919.

”Vidlyftiga” fältarbeten för Kolari Ab fortsatte under året så att stiftelsen 
stod för en femtedel av kostnaderna mot en femtedel av eventuella fynd. Geo-
logen noterade 44 fältdagar under 1918. Kemisten Guido Simberg, ”som un-
der februari till maj tillhörde den vita armén”, rapporterade att han utfört 517 
analytiska bestämningar under de sju och en halv månader han arbetat för 
bergslaboratoriet, av dem var de flesta beställningsarbeten av utomstående.

Därtill utfördes studier av manganmineralet rodonit i Vittinge gamla järn-
gruvor. Rodoniten har bland annat använts för tillverkning av smycken och 
prydnadsföremål. Undersökningen ledde inte till någon verksamhet i in-
dustriskala. Samma fyndighet kom för övrigt att undersökas på nytt på stif-
telsens bekostnad i slutet av 1990-talet med i stort samma målsättning – och 
samma resultat.

Inbördeskriget fick konsekvenser även för stiftelsen. I styrelseprotokollet den 
6 juni 1918 nämndes att ”de upprörda och osäkra förhållandena hindrat ett 
sammanträdande av styrelsen”. Oron var berättigad för ur protokollet framgick 
att ”styrelsen förlorat sin intresserade och verksamma medlem Ingeniör A.V. 
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Julin som blivit mördad av de röda banditerna”. Albert von Julin var brukspat-
ron från Koskis och hans änka Greta von Julin donerade efter sin mans död en 
miljon mark till Åbo Akademi för att inrätta ett metallurgiskt institut bärande 
hans namn. Hälften av pengarna skulle användas för att underhålla instituts-
byggnaden samt för inköp av utrustning och material.

Albert von Julin ersattes i styrelsen av Leonard H. Borgström, som utnämnts 
till extra ordinarie professor i mineralogi vid Helsingfors universitet, och som 
i sin tur gav plats för statsgeologen Otto Trüstedt som geolog och föreståndare 
för bergslaboratoriet.

Valet var lyckosamt för stiftelsens verksamhet. Trüstedt var ett tungt vägande 
namn inom det inhemska geologsamfundet. Han var välkänd och respekterad 
av kollegerna för sin upptäckt av Outokumpumineraliseringen. Den lyc kades 
han lokalisera genom att reda ut inlandsisens transportriktningar och där-
igenom lokalisera moderbergarten till ett enormt kopparmalmblock som grävts 
ut vid ett kanalbygge i Rääkkylä. Trüstedt var anställd vid Pitkäranta gruva, 
hans far var chef, mellan 1888 och 1904. Han var en av pionjärerna i den 
nygrundade Geologiska kommissionen genom sina arbeten med magnetiska 
malmletningsmetoder och han hade publicerat omfattande undersökningar av 
malmprovinsen runt Pitkäranta. Han fortsatte vid sidan av sitt uppdrag för 
stiftelsen att verka som statsgeolog vid den dåvarande Geologiska kommis-
sionen.

Otto Trüstedt var en sann kosmopolit. Han var född i Paris, gick i skola i 
Tyskland, hade bott i S:t Petersburg och utbildade sig till bergsingenjör i Sveri-
ge. Han var specialiserad på magnetiska och elektromagnetiska malmletnings-
metoder. Fördelen med dem var att man relativt snabbt kunde göra prelimi-
nära undersökningar över ganska stora områden. Metoderna kombinerade 
med det egna laboratoriets berggrundsanalyser ledde till att uppdragen kunde 
genomföras relativt snabbt och effektivt. Transporterna var det moment som 
tog mest tid i anspråk, landet var stort och glest bebyggt och den nödiga appa-
raturen relativt skrymmande. Renlunds bergslaboratorium bör väl ha varit en 
av de första privata malmletningsorganisationerna i landet.

I avtalet med stiftelsen förband sig Trüstedt att ”egna huvuddelen av sin 
tid och sitt intresse åt sitt uppdrag vid stiftelsen”, men förbehöll sig rätten 
att som statsgeolog leda Geologiska kommissionens fortsatta malmletningar 
i Outokumpuområdet. Otto Trüstedt anställdes med en lön på 800 mark i 
månaden, samt en tiondedel av den vinst stiftelsen gjorde genom upptäckt 
eller be arbetning av malm eller mineralförekomster. Hans lön höjdes senare 
till 1 000 mark.

På grund av sin vacklande hälsa och sin position som statsgeolog vid Geolo-
giska kommissionen skötte Trüstedt visserligen uppdraget som ledande geo-
log och projektansvarig för bergslaboratoriets undersökningsverksamhet, men 
han deltog sällan i de praktiska fältarbetena. Att anställa kompetent arbets-
kraft för dessa fältarbeten var vid de här tiderna ingen lätt uppgift. Till detta 



K. H. Renlunds stiftelse 1915–2015

27

bidrog att privata företag och Geologiska kommissionen även konkurrerade 
om att anställa lämpliga personer. Trüstedt kom emellertid snabbt i gång med 
arbetena vid bergslaboratoriet och hans rapport över utförda undersökningar 
år 1919 talar för sig själv. I samarbete med Orijärvi Grufbolag utfördes under 
juni och juli magnetometriska och elektromagnetiska mätningar varvid man 
kunde spåra en malmlins av cirka två kilometers längd. I slutet av 1919 med-
delade Trüstedt att ett nytt schakt var på väg att sänkas på platsen.

I Strömma, Kimito, gjordes på begäran av godsägaren Karl Alfred Wasa-
stjerna magnetiska mätningar för att spåra eventuell järnmalm. Besöket där 
blev till en början uppskjutet då man meddelat att gården drabbats av spanska 
sjukan. 

Friherre Johan Cronstedt, styrelsemedlem i Ab Högfors Bruk, hade an-
hållit om magnetometerundersökningar i Kulonsuomäki vid Pyhäjärvi, runt 
en gammal järnmalmsfyndighet som tidigare brutits. Detta uppdrag passades 
in i sommarens reseprogram på väg till ett redan tidigare överenskommet upp-

Otto Trüstedt med geologhammaren i högsta hugg undersöker malmmaterialet vid Outokumpu-
fyndigheten i Raiviomäki. Av bildserien från tillfället att döma var detta en tidig ”selfie” där 
Trüstedt använt självutlösare eller medhjälpare för att ta bilden. Foto: Geologiska forsknings-
centralen.
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drag om magnetiska undersökningar i Kärppälä grafitförekomst i Mäntyharju. 
Grafitundersökningarna var beställda av bolaget Ab Juurikorpi. Grafitföre-
komsterna förekom i samband med det magnetiska mineralet magnetkis, och 
det var således möjligt att via magnetiska mätningar uppskatta eventuella yt-
terligare fyndigheter.

Trüstedt hade arbetat vid Pitkäranta bruk före sitt engagemang vid bergs-
laboratoriet och fortsatte att utföra konsultarbeten för stiftelsens räkning. 
Trüstedt rapporterade år 1919: ”sedan vår expert dr. Mäkinen i maj månad 
besökt malmfältet och avlämnat rapport, insändes till direktionen ett längre 
program för grufarbetenas fortsättande samt för magnetiska detaljundersök-
ningar kring en del grufvor. Då emellertid alla våra biträden voro upptagna 
under sommaren har Pitkäranta bruk fått reda sig med egna krafter för de 
magnetiska mätningarnas utförande, men har hjälp vid bedömningen av ob-
servationsresultaten utlovats från Bergslaboratoriets sida”.

För Ab Uleå i Uleåborg utfördes provtagningar och magnetiska mätningar 
vid Talvivaara talkfyndighet i Sotkamo. Uppdraget var att fastställa i vilken 
grad talken var förorenad av kismineral och att fastställa dess tekniska an-
vändbarhet. Det kan tilläggas att dessa talkfyndigheter nästan 100 år senare 
fortfarande var av betydelse och har brutits av olika entreprenörer bland annat 
för pappersindustrins behov. Wärtsilä bruks dolomitkalkbrott vid Jänisjärvi 
mättes och ytterligare en blodstensjärnmalm undersöktes.

Alla undersökningar under 1919 gjordes som beställningsarbeten. På egen 
bekostnad undersökte Renlunds bergslaboratorium ytterligare ett magnetiskt 
område i Bjärnå som sedan inmutades i Ramsays namn.

Det är sannolikt att Trüstedts tidigare erfarenheter av magnetometriska 
och elektromagnetiska metoder och hans goda rykte som effektiv malmletare 
lockade olika intressenter till bergslaboratoriet. Pitkäranta och Orijärvi-bola-
gen var viktiga industrier i Finland och bergslaboratoriets konsultverksamhet 
var således av nationell betydelse.

Under början av 1920-talet utgjorde beställningsarbeten en stor del av verk-
samheten, mest handlade det om elektriska och magnetiska mätningar i bland 
annat Bjärnå, Mäntyharju, Otravaara och Pitkäranta. Mätningsarbetena i 
Pitkä ranta fick en ökad omfattning under senare delen av 1920-talet tack vare 
Trüstedts kännedom om och intresse för området. Arbetena runt Pitkäranta 
fortsatte till Trüstedts död 1929. 

Stiftelsens styrelse sade upp hyresavtalet för Bergslaboratoriet 1922, det låg 
som granne till metallkontoret, men flyttade därefter till Styrmansgatan 12 i 
Helsingfors. Metallkontoret bidrog med ett flyttningsbidrag på 5 000 mark 
och övertog laboratoriets gamla utrymmen. Under samma tider över vägde 
styrelsen huruvida det skulle vara ändamålsenligt att låta skogsindustrins 
forsk ningsbolag Centrallaboratorium överta hela Renlunds bergslaboratori-
um, men man beslöt i alla fall att låta verksamheten fortsätta i stiftelsens regi 
tillsvidare. Samarbetet med Central laboratoriet intensifierades emellertid och 
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år 1925 flyttade bergslaboratoriet till nya lokaler i Centrallaboratoriets ny-
byggda hus vid Södra Hesperiagatan 4. Nu drogs bergslaboratoriets kemiska 
verksamhet in och Centrallaboratoriet övertog, mot en ersättning på 5 000 
mark, apparaturen och kemikalierna. 

Bergslaboratoriet fortsatte enbart som en malmletningsorganisation i stif-
telsens regi, i huvudsak på stiftelsens egen bekostnad. De externa uppdragen 
hade vid denna tid så gott som upphört. År 1922 rapporterade Borgström till 
styrelsen att personalens kompetens varit föga anlitad och att såväl geo logen 
som kemisten hade kunnat sköta fler uppdrag än de erhållit. Därför hade 
bergs laboratoriet ”utsänt reklamkort till flera hundra firmor i landet för att 
förvärva sig kunder”. Fram till sin död 1929 ledde Trüstedt prospekteringen  
som utfördes av säsonganställda medhjälpare.

Efter Trüstedts död fanns det inte längre ekonomiska förutsättningar för 
att upprätthålla Renlunds bergslaboratorium och på styrelsemötet 1930 fatta-
des beslutet att lägga ned verksamheten, lämna lokalerna och avyttra den be-
fintliga utrustningen. Styrelsemedlemmarna, som var medvetna om Trüstedts 
långvariga hälsoproblem och ansträngda privatekonomi, beslöt vid detta möte 
även att utbetala en ”gratifikation” på 10 000 mark till Trüstedts änka. 

Bergslaboratoriets lokaler, telefon och inventarier övertogs av Garanti-

I marknadsföringssyfte lät stiftelsen trycka upp ett reklamblad där bergslaboratoriets tjänster 
bjöds ut. Foto: Cata Portin.
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föreningen för trädforskning mot en ersättning av cirka 10 000 mark. En del 
av arkiven flyttades till professor Eskolas arbetsrum på Helsingfors universitet 
och försvann på den vägen.

Malmletning på trettiotalet
Geologiska kommissionen grundad år 1885 utförde visserligen malm-
letningar och geologiska karteringar, men Renlunds vision om en pri-
vat malmletningsorganisation var en framsynt idé som måste ha vuxit  
fram under diskussioner bland den tidens industri representanter, med 
målet att öka graden av nationell självförsörjning. Redan från stif-
telsens grundande fanns ett uppenbart intresse för och en ”social  
beställning” på malmletning i olika skalor bland privata investerare.

Geologisk expedition till Skogböle i Pojo i maj 1908 där flera av deltagarna senare var aktiva 
inom K. H. Renlunds stiftelse. På bilden från vänster: Pentti Eskola, R. Stenberg, Benjamin 
Frosterus, E. Holmberg, J. J. Sederholm, Otto Trüstedt, Wilhelm Ramsay och en okänd person. 
Foto: W. W. Wilkman, Geologiska forskningscentralen
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Renlunds bergslaboratorium kom under närmare femton år av verksamhet 
att fungera som en pionjär inom den privata malm- och resursprospekteringen 
inom landet. Bergslaboratoriets geologer Leonard H. Borgström och Otto 
Trüstedt var två av landets mest meriterade och erfarna fackmän på området 
och deras medverkan garanterade att prospekteringsverksamheten vid bergs-
laboratoriet sköttes utifrån den tidens bästa kunskaper. 

Nedläggningen av bergslaboratoriet 1930 innebar ändå inte att all prospek-
teringsverksamhet i stiftelsens regi upphörde. Bevarade protokoll och rappor-
ter redogör för verksamheten under de följande åren.

Under 1931 beviljade stiftelsen 25 000 mark för en undersökning av plati-
nahalten i olika mörka gabbrobergarter i Finland. Initiativet till arbetet kom 
från Ernst Håkan Kranck, sedermera professor i geologi och mineralogi vid 
Helsingfors universitet. Han inspirerades av platinafynd i liknande bergarter i 
södra Afrika. Resultaten var inte speciellt uppmuntrande, men undersöknin-
gen var en naturlig följd av nya kunskaper om gabbrobergarternas eventuella 
malmpotential. Denna potential hos bergarterna blev sedermera välkänd, inte 
minst genom Outokumpubolagets stora ferrokromfyndigheter i Kemi, som i 
början av det nya millenniet förväntades räcka i decennier.

Under de följande två åren bekostade stiftelsen guldletningsarbeten i 
Lappland under ledning av professorn i geologi och mineralogi vid Åbo 
Akademi, Hans Hausen. Han gjorde omfattande provtagningsexpeditioner 
över stora delar av Lappland med speciell hänsyn till studier av så kallade 
konglomeratbergarter, forna grovkorniga sedimentbergarter, vilka bland an-
nat i Sydafrika och Nordamerika visat sig kunna vara guldförande. Hausen 
hade en mycket vidsträckt erfarenhet av den här typen av verksamhet, bland 
annat hade han gjort vidsträckta prospekteringsresor i Sibirien 1918 och åren 
därefter. Resorna i Lappland i dessa tider var tidskrävande och ansträngande, 
de kunde kräva forsbåtar och packhästar i de delvis väglösa områdena. Under-
sökningarna inspirerades av nyvunnen kunskap om liknande bergartstyper på 
andra delar av jordklotet och man kan knappast anse att de i huvudsak nega-
tiva resultaten tydde på att arbetet var onödigt. Det handlade om uppslag som 
en malmletningsorganisation helt enkelt inte kunde låta bli att undersöka. 

Sommaren 1934 inleddes malmletningar i Österbotten. På andra sidan om 
Bottenviken hade man gjort stora malmfynd i Skellefteåområdet och det an-
sågs motiverat att undersöka möjligheterna till liknande fynd på finska sidan. 
För finansieringen av malmletningarna bildades ett konsortium i vilket stiftel-
sen hade två andelar medan Berndt Grönblom, Ab Kemi Oy, Ab Enqvist Oy, 
och Gamlakarleby stad hade varsin andel. Några egentliga malmblock hittades 
inte då, men nog impregneringar av kismineral som dock inte ledde till vidare 
åtgärder. Återigen kan man konstatera att tanken var riktig och undersök-
ningarna väl motiverade. Ett stort malmblock av Skellefteåtypens mineralise-
ringar hittades senare i området och i närliggande trakter har man upptäckt 
Vihanti- och Pyhäsalmimalmerna samt litiumfyndigheten i Kaustbytrakten. 
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Under de följande åren 1938 och 1939 utfördes mindre malmletningsupp-
drag i Joroistrakten. Man var då intresserad av nickel- och kopparuppslag, 
men dessa verkade inte lovande nog för en fortsatt finansiering. 

År 1939 gjorde stiftelsen ett kontrakt med handlanden E.V. Mattsson be-
träffande dennes tjugo inmutningar i Tankavaara, Lappland. Undersökningar-
na leddes för stiftelsens del av ingenjör Eric Aminoff som ett par år senare 
övertog ledningen av Haveri gruva i Viljakkala. Han rapporterade mindre 
mängder guld i vissa delar av området, men menade att ingen utvinning i in-
dustriell skala kunde bli möjlig där. Stiftelsen drog sig därefter ur samarbetet 
och återlämnade uppslaget till Mattsson.

Andra världskriget och den långa efterkrigstiden
Under krigsåren avstannade stiftelsens verksamhet. Andra världskrigets eko-
nomiska konjunkturer fick åter förmögenheten att krympa och i mitten av 
1940-talet hade stiftelsen 4,8 miljoner mark att förvalta, vilket motsvarade 
0,61 miljoner euro i 2014 års penningvärde. Efter kriget låg verksamheten i 
praktiken fortfarande nere och inga protokollförda styrelsemöten hölls under 
de följande tio åren mellan mötena nummer 40 i maj 1941 och nummer 41 i 
april 1951. På Helsingfors stads mandat utnämnde styrelsen Bertil Nybergh 
till ny medlem 1942.

Leonard H. Borgström var osäker på stiftelsens möjligheter att fortsätta 
verksamheten så som tidigare och skrev i mötesprotokollet: ”Då stiftelsens 
ekonomiska förhållanden genom inflationen i hög grad förändrats, beslöt stif-
telsen att till diskussion upptaga frågan om eventuell omorganisation av stif-
telsen och överlämnandet av stiftelsens medel till något annat organ”. Något 
sådant beslut fattades i alla fall inte. Varför man övervägde att avsluta en stif-
telse med över 600 000 euro (2014) i tillgångar vet man inte. Borgström avled 
den 1 mars 1954 och därmed saknade styrelsen sin drivande kraft. Verksam-
heten bestod vid den här tiden i huvudsak av placeringsärenden med målet att 
förkovra stiftelsens ekonomi. 

Leonard H. Borgström hade fram till andra världskriget varit den bärande 
kraften i stiftelsen. Under kriget tuggade inflationen på kapitalet som tilli-
ka decimerades av krigets förmögenhetsöverlåtelseskatt. Revisorn noterade 
i början av 1950-talet att ”styrelsens sparsamhet har tills vidare inte lyckats 
övervinna inflationen. Man kan säga att stiftelsen i realiteten inte haft något 
årsöverskott.” Borgström efterlämnade utkast till protokoll och årsberättelse 
för åren 1951 och 1953, det sistnämnda skrivet med blyerts på brevpapper. 
Dessa protokoll justerades av Eskola och Aminoff.

Ur protokollet, som Gustaf Aminoff förde vid styrelsemötet i septem-
ber 1954, framgick att ”de under och efter kriget rådande förhållandena ej 
möjliggjort någon nämnvärd aktivitet för stiftelsen”. Han konstaterade också 
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att den avlidne ombudsmannen och sekreteraren, professor Borgström, inte 
efterlämnat anteckningar om någon egentlig verksamhet. Därför bad Aminoff 
att ”några omständigheter” skulle antecknas i protokollet.

”Stiftelsens fonder hava under de 46 år, som gått sedan K. H. Renlund den 
18 februari 1908 avled, överlevat tvenne av krig föranledda lavinartade infla-
tioner, vilka reducerat penningens realvärde till mindre än en procent av det 
ursprungliga.”

Det som i någon mån hade räddat stiftelsens tillgångar var att medlen place-
rats i realsäkerheter samt att avkastningen lagts till kapitalet. Aminoff notera-
de att stiftelsens tillgångar var bokade till drygt 11 miljoner mark vid årsskiftet 
1953-54 – motsvarande 0,36 miljoner euro i 2014 års penningvärde – medan 
indexvärde och av donatorn föreskriven årlig ökning med tio procent av av-
kastningen borde utgöra mer än ett hundratal miljoner mark.

Han antecknade att de malmletningar som staten och flera privata företog i 
stor skala under fredsperioden får stiftelsens åtgärder att framstå som ”mycket 
anspråkslösa”. Malmletningsmetoderna hade utvecklats och blivit dyra. Där 
fanns även en ideologisk hög tröskel för att konkurrera på områden där det 
fanns andra starka intressenter.

”I enlighet med sina stadgar och syften hade stiftelsen ej orsak att gå i vägen 
för den privata eller statliga företagsverksamheten, vilket än mer inskränkte 
dess verksamhetsfält.” Detta är ett av flera exempel på hur stiftelsens styrelse 
granskade Renlunds tankar för att kunna omtolka dem till rådande förhållan-
den årtionden senare. Finanserna satte naturliga gränser. Enligt protokollet 
hade stiftelsen ända sedan 1930-talet valt att inte splittra sina inkomster på 
utsiktslösa företag utan hellre reservera medlen i en fond med tillräcklig styr-
ka för framtida åtaganden. Aminoff nämnde de ”Mattsonska inmutningarna 
i Purnumutka i Sodankylä”, som blivit stiftelsens sista aktiva malmletnings-
företag. Den lilla guldhalten stod på inget sätt i proportion till utgifterna för 
undersökningar och vaskningar. ”Någon aktiv insats på malmletningsområdet 
synes för framtiden osannolik.”

Därför behövdes heller ingen särskild ombudsman. De av stiftelsen finan-
sierade undersökningarna ledde inte till gruvdrift, men däremot var verksam-
heten viktig för att utveckla praktisk geologi. Dessutom väckte prospekterings-
verksamheten på 1920- och 30-talet allmänhetens intresse för malmletning. 
Nils Edelman konstaterade i sin översikt av stiftelsens verksamhet 1969 att 
många av Finlands malmer har upptäckts genom blockfynd gjorda av lekmän.

Donatorns ursprungliga vilja och tolkningar av donationsvillkoren i ljuset av 
nya omständigheter är en återkommande källa till diskussion i stiftelser. Den 
bästa uttolkaren i det här fallet, styrelsens ordförande Wilhelm Ramsay, som 
bistod Renlund vid uppgörande av testamentet, hade avlidit 1929. Stiftelsens 
styrelse hade valt att inte dela ut några stipendier. Därför undrade diplom-
ingenjör Carl-Gustav Londén, som Helsingfors stadsfullmäktige valt till  
styrelsemedlem, våren 1957 om ”ej stiftelsen i brist på annan lämplig verksam-
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het kunde stöda donatorns avsikter genom att utanordna studiestipendier”.
Ordförande Gustaf Aminoff konstaterade i sitt svar att stipendier getts i 

mindre omfattning efter kriget, samt att diskussionerna inte föranlett åtgärder. 
Han nämnde två orsaker. Stipendieutdelningen var en sekundär verksamhet 
enligt donatorn och dessutom rådde det ”överproduktion” på stipendiepengar 
tack var Outokumpu och andra institutioner.

De följande styrelseprotokollen lämnar inga närmare upplysningar om andra 
beslut än kompletteringar av styrelsens sammansättning. Mellan åren 1957 
och 1962 hölls inga möten.

År 1962 sammankallade ordföranden Gustaf Aminoff åter till styrelsemöte. 
Han distribuerade en promemoria till medlemmarna. Den innehöll en kort 
sammanfattning av stiftelsens historia och dess dåvarande situation. Efter 
Borg ströms död var stiftelsens styrelse fortfarande osäker på i vilken form 
stiftelsens fortsatta verksamhet skulle ske och Aminoff sammanfattade situa-
tionen i sin PM: ”Borgströms ledande ställning inom stiftelsen och den värme, 
varmed han omfattade denna, hava gjort att stiftelsen fortsatt på den väg han 
funnit vara den logiska [...] Ehuru styrelsen ej underlyder någon överhet som 
kunde inskränka på dess beslutanderätt, så lämnas man ej av stiftelseurkunden 
i tvivel om att testators avsikt ej varit att grunda en stipendiefond”. Aminoff 
återkom alltså till stipendiefrågan och sammanfattade sålunda sin uppfatt-
ning: ”Men även för denna till synes enkla verksamhet skulle erfordras en an-
stalt eller ett arbetande organ för stiftelsen, som kunde mottaga ansökningar 
och behandla dem med minst samma noggrannhet som ägnas ansökningar 
om tjänsteställning. Eljest kunde varken rättvisa utövas eller kompetenta sti-
pendiater erhållas, varför medlen skulle löpa fara att förslösas utan nytta. Där-
till kommer att återväxten av fackmän på stiftelsens område i enlighet med 
behovet är väl tillgodosedd genom de stora och organiserade understöd som 
Outokumpu och andra utgiva, så att knappast alla stipendiater erhålla arbete i 
eget land. Stiftelsen har därför i sitt beslut enligt protokollet av den 1.4.1957 
ställt sig rätt tveksam till stipendier.”

Det var dock tydligt att stiftelsen inte uppfyllde förpliktelserna i donations-
brevet eftersom revisorn Uno Lönnqvist varje år återkom med samma till sy-
nes oskyldiga standardformulering: ”Något stipendium har inte utdelats under 
året”. Detta kan betraktas som en anmärkning. I stiftelseurkunden stod att 
stiftelsen ska dela ut stipendier ”som gifves åt personer, hvilka önska utbilda 
sig till grufgeologer, praktiska bergsmän o.d.” och att stipendierna ska delas ut 
av styrelsen.

Det var uppenbart att styrelsens ordförande inte hade för avsikt att öka ak-
tiviteten på något annat sätt heller för han konstaterade: ”En omtyckt syssel-
sättning i vårt land är visserligen att hålla sammanträden av mångskiftande 
slag, på vilka ingenting uträttas, och vilka sakligt lika gott kunde undvaras eller 
– om formellt behövliga – kunna avverkas per telefon.” Aminoff underströk 
att styrelsen bör hållas ”på en hög samhällsnivå” och att det därför var viktigt 
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att ”medlemmarnas strängt upptagna tid ej i onödan tagas i anspråk”. Enligt 
styrelseordförandens förslag beslöt man alltså att tillsvidare fortsätta förvalta 
kapitalet i form av placeringar eftersom i brist på annan verksamhet ”utgöra 
räkenskaperna ordinariteter det enda som äger intresse”. Samtidigt konstate-
rade han att stiftelsens bokförda tillgångar under de gångna åtta åren, fram till 
1962, hade stigit från 11,7 miljoner till 33,5 miljoner mark – från 0,38 miljo-
ner till 0,73 miljoner euro i 2014 års penningvärde.

Mellan 1964 och 1967 hölls inga styrelsemöten och verksamheten var 
i praktiken lagd på is. Den 21 oktober 1965 skickade Aminoff ett brev till 
stadsstyrelsen i Helsingfors där han noterade svårigheterna att förverkliga tes-
tatorns vilja med krympande resurser: ”Stiftelsens medel hava varit underkas-
tade de senaste femtio årens inflation och hava efter kapitalförluster, trots stor 
sparsamhet, ännu inte nått den nivå, att avkastningen skulle möjliggöra den 
i stadgarnas § 3 förutsatta anstalten för handhavande av stiftelsens uppgifter. 
Verksamheten har därför i huvudsak inskränkt sig till förvaltning av egendom 
bestående av värdepapper som omhänderhafts av Nordiska Föreningsbankens 
notariat.”

Avsikten med brevet var att argumentera för att stadsfullmäktige skulle utse 
bankens notariatchef Henrik Nybergh till ny styrelsemedlem. Aminoff avgick 
från posten som styrelseordförande vid utgången av 1967, men kvarstod i sty-
relsen.

Återaktivering av stiftelsen 1968
Bankdirektören Henrik Nybergh valdes till ny ordförande för styrelsen från 
början av 1968.

Under den nya ordföranden vidtogs åtgärder för att aktivera stiftelsens verk-
samhet. Styrelsen beslöt att tillsätta en vetenskaplig sekreterare, vars uppgift 
det skulle bli att utröna möjligheterna att omstarta verksamheten och att ge 
styrelsen förslag till lämpliga aktiviteter. Till posten som vetenskaplig sekre-
terare utnämndes professorn i geologi och mineralogi vid Åbo Akademi, Nils 
Edelman. 

År 1969 publicerade Edelman en kortfattad historik över stiftelsens tidigare 
verksamhet i tidskriften Vuoriteollisuus-Bergshanteringen. Samma år sam-
manställde Edelman några projektförslag för styrelsen. På Edelmans förslag 
beslöt styrelsen att samla och sammanfatta materialet rörande Jussarö gruva 
i Ekenäs skärgård. Verksamheten vid gruvan hade lagts ned och allt arkive-
rat material, borrprotokoll med mera, hade kastats i en hög i det övergivna 
gruvkontoret. Det värdefulla arkivmaterialet skulle räddas undan förstörelsen. 
Uppdraget gick till Edelsmans elev vid Åbo Akademi, Harry Rosenqvist, som 
följande år, 1970, färdigställde rapporten ”Järnmalmen i Jussarö”.

Det bör nämnas att styrelsen inte var helt enig om åtgärderna för att aktivera 
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stiftelsen. Vid styrelsemötet i april 1969 reserverade sig Aminoff i protokollet 
mot beviljandet av medel enligt Edelmans förslag ”ehuru vid bokstavlig tolk-
ning skenbart möjliga enligt stadgarna, dock enligt hans uppfattning strida 
mot dessas anda och mening som tydligt åsyftar upptäckandet av malmer, 
vilket ändamål dessa anslag ej i mätbar grad kunde beräknas åstad komma. 
Ej heller stode de i samklang med stiftelsens tidigare uppfattning och verk-
samhet”. Aminoff rekommenderade att medlen skulle reserveras för framtida 
användning eller fonderas precis som under de senaste decennierna.

Styrelsen fick 1970 en promemoria av Erkki Aurola vid Geologiska forsk-
ningscentralen om behovet av undersökningar rörande byggnadssten. Forsk-
ningscentralen skulle sköta prospekteringen och stiftelsen skulle stå för kost-
naderna för borrningar och prover. Förslaget vann inte gehör i styrelsen vid 
det tillfället. Däremot beviljade styrelsen ett mindre understöd för en under-
sökning rörande de ekonomiska möjligheterna att bryta, bearbeta och trans-
portera mjuka bergarter för byggnadsändamål. Undersökningen genomfördes 
1971 av två studerande, Anders Sundroos och Jan Törnqvist från Svenska 
handelshögskolan. Vid det följande styrelsemötet 1972 beslöts att inga vidare 
åtgärder vidtas beträffande det avslutade projektet. Ett antal år senare kom 
stiftelsen i alla fall att göra en långvarig och betydelsefull insats för byggnads-
stensindustrin.

Nils Edelman, professor i geologi och mineralogi vid Åbo Akademi, fick en avgörande roll när han 
utnämndes till vetenskaplig sekreterare år 1968. Bilden är tagen 1977. Foto: Carl Ehlers.
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Undersökningar på Åland
År 1971 godkände styrelsen, på förslag av vetenskapliga sekreteraren 
Edelman, ett större forskningsprogram gällande undersökningar av de 
åländska rapakivigraniternas malmpotential. Den röda rapakivigraniten, som 
bildar större delen av fasta Åland, är inte homogen utan består av många olika 
granitintrusiv i litet olika åldrar, alla röda, delvis finkorniga och delvis grova. 
I en del av de jämnkorniga granitmassiven förekommer svarta sömmar längs 
sprickorna, en tidig kemisk omvandling orsakad av heta gaser och vätskor. I de 
här sprickorna, kallade greisengångar, finns små utfällningar av malm mineral, 
mest tenn, men även koppar. Det var dessa tennkritiska granitvarianter som var 
målet för undersökningarna. Samma typ av fyndigheter hade stor ekonomisk 
betydelse i andra delar av världen. Fältarbetet gjordes i samarbete med Åbo 
Akademi och Geologiska forskningscentralen som tillsammans genomförde 
en regional berggrundskartering. Centralen stod för bland annat kostnader-
na för inkvartering och hjälparbetskraft, medan K. H. Renlunds stiftelse stod 
för de malmgeologiska studierna och analyserna. Fältarbetena för stiftelsens 
under sökningar leddes av filosofie magister Leif Bergman från Åbo Akademi. 
Detta forskningsarbete fortgick under somrarna fram till 1977 då projektet 
avslutades. Några ekonomiskt betydelsefulla fyndigheter upptäcktes inte, men 
som så ofta i samband med malmletningsundersökningar kunde man bara 
inte låta bli att undersöka nya uppslag. Den viktigaste slutsatsen be träffande 
de åländska mineraliseringarna blev att bergytan där representerar ett djupare 
snitt genom jordytan jämfört med ekonomiskt mer betydande ytligare och 
yngre granitbergarter.

Det fordras ett stort förarbete för att finna ekonomiska tillgångar i berggrun-
den och det är helt normalt att den största delen av alla uppslag som undersöks 
inte leder till vidare åtgärder. Malmprospektering är ett arbete för optimister. 
Samtidigt kan man säga att denna typ av mångåriga prospekterings arbeten 
på stiftelsens bekostnad alltid ger nya erfarenheter och ny kunskap. Arbetena 
gav nya internationellt publicerade vetenskapliga resultat och ledde till en av 
stiftelsen bekostad doktorsavhandling, som med åren kom att följas av flera.

Under åren 1978 till 1982 understöddes ett antal mindre malmletningspro-
jekt med varierande teman. Den mest betydande av dessa var stiftelsens un-
dersökningar av kalkförekomsterna på Jomalaslätten, Åland. Jomalaområdet 
och Lumparnfjärden var sedan länge kända för sin sedimentära kalksten från 
Ordovicium, cirka 400 miljoner år gammal. Den här typen av kalksten var av 
en kvalitet som industrin importerade och som inte kunde brytas inom landets 
gränser. Det fanns således ett klart intresse för en undersökning av eventu-
ella fyndigheter. Kalkstensfyndigheterna under Lumparnfjärden betraktades 
som oekonomiska för brytning medan potentialen på land i Jomalaområdet 
väckte intresse. Underhandlingar mellan stiftelsen och Partek Ab ledde till 
ett optionsavtal som bland annat innebar att stiftelsen gjorde inmutningar 
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på över 295 hektar i Jomalaområdet. Fältarbetena utfördes på bekostnad av 
stiftelsen under ledning av den vetenskapliga sekreteraren Nils Edelman och 
filosofie magister Leif Bergman från Åbo Akademi. Ett borrningsprogram 
gjordes upp tillsammans med chefsgeologen vid Partek, filosofie magister Rolf 
Boström. Programmet omfattade sex borrhål placerade så att de eventuella 
kalkfyndigheternas maximala utbredning skulle kunna fastställas. Efter att 
borrprogrammet var avslutat avsåg Partek fortsätta undersökningarna söderut 
över nya områden på Jomalaslätten. Därför beslöt stiftelsen, för att säkra sina 
möjligheter till en förstahandsrätt till eventuella fynd, att göra ett förbehåll 
även för dessa delar av slätten. Till övriga delar avslutade stiftelsen kalkunder-
sökningarna på Jomalaslätten 1981. Även Partek avslutade senare sina under-
sökningar i området, då man fastställt att fyndigheterna inte hade tillräcklig 
ekonomisk potential.

Byggnadsstensforskning
År 1982 avgick Nils Edelman från uppdraget som vetenskaplig sekreterare, 
men fortsatte som styrelsemedlem. Han hade lyckats med sitt uppdrag att 
uppta stiftelsens verksamhet och närmade sig nu tidpunkten för sin pensione-
ring. Biträdande professor Carl Ehlers vid Åbo Akademi fick överta uppdra-
get och utnämndes till stiftelsens vetenskapliga sekreterare, från och med 2001 
benämnd vetenskaplig ombudsman.

Ehlers föreslog nu ett nytt temaområde för de kommande årens under-
sökningar i stiftelsens regi: byggnadsstensundersökningar. Byggnadsstens-
industrin var vid den här tiden i rätt hög grad en bransch där man rent tekniskt 
utvecklade de lokala brytmetoderna, men där man vid letning av nya fyndig-
heter arbetade enligt traditionella metoder utan att medvetet tillgodogöra sig 
modern geologisk kunskap. Här hade stiftelsen en möjlighet att inom ramen 
för sina tillgångar göra en betydande insats för en del av den inhemska sten-
industrin vid sidan av den betydligt kostsammare storskaliga malmletningen 
som på ett kompetent och professionellt sätt bedrevs av andra aktörer i landet. 
Projektet godkändes av stiftelsens styrelse och inleddes år 1982.

De första årens arbetsinsatser innebar en inventering av befintliga fyndig-
heter i olika delar av landet. Dessa arbeten genomfördes av deltidsanställda 
forskare – filosofie magister Jari Öhberg åren 1982–1983 och filosofie magis-
ter Roger Aapola åren 1984–1988. Redan i detta skede skapades kontakter 
till olika aktörer inom stenindustrin. År 1989 övergick uppdraget till filosofie 
licentiat Olavi Selonen. Han arbetade som stiftelsens forskare på heltid och 
hade ettåriga anställningar fram till år 1996 då byggnadsstensprojektet for-
mellt avslutades.

Under sin tid som heltidsanställd forskare vid stiftelsen utvecklade Selonen 
en metodik för prospektering av byggnadsstensförekomster och disputerade 
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1998 för doktorsgraden vid Åbo Akademi i ämnet byggnadsstensgeologi. Av-
handlingen var den första i sitt slag i landet och Selonens verksamhet hade 
stor betydelse för den fortsatta utvecklingen av byggnadsstensgeologin i Fin-
land. År 2000 utnämndes Selonen till forskarprofessor i byggnadsgeologi vid 
Geologiska forskningscentralen. Selonen var en aktiv och produktiv forskare 
som åstadkom en stor mängd mellanrapporter. De sammanställdes till ett an-
tal internationellt publicerade artiklar som även gjorde stiftelsens namn be-
kant inom byggnadsstenssamfundet.

Under stiftelsens verksamhet inom byggnadsstensforskningen etablerades 
flera samarbeten mellan stiftelsen och olika byggnadsstensföretag. 1991 in-
leddes ett samarbete med det nygrundade åländska stenföretaget Baltic Coral 
som byggde upp en stenförädlingsfabrik i Långnäs hamn. Stiftelsens forska-
re inledde ett samarbete med företaget, det handlade om undersökningar av 
lämpliga objekt för råmaterialanskaffningen. Det gamla stenbrottet på Kökar 
och ett stenbrott vid Svartsmara inventerades av stiftelsens forskare. Under 
en kortare tid bröts och förädlades mindre mängder sten vid dessa lokaler, 
men inom något år lade företaget ned verksamheten. Under 1995 och 1996 

Pionjär: Olavi Selonen var forskare vid K.H. Renlunds stiftelse mellan 1989 och 1996 och var 
Finlands första doktor i byggnadsstensgeologi. Foto: Carl Ehlers.
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gjordes forskningsarbeten i samarbete med Finska Stenindustri Ab. Stiftel-
sens insats i arbetet gällde speciellt utvecklingen av sakkunskap beträffande 
byggnadsstens geologi och prospekteringsmetoder. 

Under 1996 medverkade stiftelsens forskare tillsammans med Oy Raase-
porin Elementti i stenmaterialundersökningar i Bjärnå och Kimito. Provbryt-
ningarna i Kimito inleddes 1997 och samma år även i Raitkorvenmäki i Bjärnå. 
Det senare brottet öppnades i ett tidigare obrutet och oundersökt granit-
område, vars potential kommit fram i samband med stiftelsens byggnads-
stensinventeringar i området. Stenbrottet kom i användning för utvinning av 
byggnadssten under de följande åren. 

Sammanfattningsvis kan konstateras att stenmaterialundersökningarna mel-
lan åren 1982 och 1996 var ett pionjärarbete inom ett område där man inte tidi-
gare kunnat utnyttja geologisk kunskap i full utsträckning. Undersökningarna 
 ledde till att man i byggnadsstensbranchen blev mer medveten om nyttan 
av tillämpad geologisk sakkunskap. Stiftelsens insatser för detta är kända via 
publikationer och rapporter. 

Arbete vid Palin Granits stenbrott i Tövsala i Egentliga Finland. De lösgjorda stenblocken klyvs 
i mindre stycken med hydrauliska kilar. Foto: Carl Ehlers.
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Ändring av stadgarna
Stadgarna för K. H. Renlunds stiftelse för Finlands praktisk-geologiska un-
dersökning baserade sig på Herman Renlunds testamente och därtill anslut-
na handlingar. När Finland fick en särskild lag om stiftelser, där stiftelsernas 
juridiska status definierades genom registrering hos Justitieministeriet, stad-
fäste ministeriet på basis av en ansökan stadgarna i november 1932. Stiftelsens 
ändamål bestod och också sättet att välja femmannastyrelsen. Den valdes dels 
av konsistoriet vid Helsingfors universitet (en ledamot) och dels av stiftel-
sens styrelse alternerande med Helsingfors stadsfullmäktige (fyra övriga leda-
möter).

I april 1988 utsåg Helsingfors stad Svenska litteratursällskapets i Finland 
verkställande direktör, ekonomie magister Henry Wiklund att efterträda 
Carl-Gustav Londén i stiftelsens styrelse. Beslutet åtföljdes av vikarierande 
stadsdirektören Erkki Tuomiojas och kanslichef Pertti Mäkeläs brev med be-
gäran om att stiftelsen skulle ”vidta åtgärder som leder till att stadgarna ändras 
så att det inte längre ankommer på stadsfullmäktige att välja styrelsemedlem-
mar”. Tuomioja och Mäkelä påpekade att stiftelsens verksamhet på inget sätt 
hade anknytning till Helsingfors stads verksamhetsområde.

Samtidigt som sättet att välja styrelsen förnyades, gick stiftelsen även igenom 
och ändrade andra punkter i stadgarna. En viktig punkt blev utvidgningen av 
ändamålet till att omfatta också grundvattentillgångar. Tillägget till ändamålet 
formulerades: att bidra till ”upptäckandet av malmer och nyttiga mineral samt 
tekniskt användbara berg- och jordarter ävensom grundvattentillgångar i Fin-
land, samt att såvitt möjligt ge anvisningar som kan befordra deras använd-
ning och avsättning”. De gamla stadgarnas formulering om att ”föreslagna 
göromålen kunna handhavas av en anstalt, som leds av en förestån dare vilken 
bör vara en vetenskapligt utbildad och praktiskt erfaren geolog...” utgick ur de 
reviderade stadgarna.

Prövningen av stadgarna ledde även till en namnändring som innebar en 
förenkling men som också var ett uttryck för att stiftelsens verksamhet bred-
dades. Namnet blev kort och gott K. H. Renlunds stiftelse.

Medlemmarna i styrelsen fick mandatperioder på fyra kalenderår, varvid en 
medlem stod i tur att avgå varje år. En ny medlem skulle härvid utses av de 
övriga styrelsemedlemmarna. Det femte mandatet skulle fortsättningsvis be-
sättas genom beslut i konsistorium vid Helsingfors universitet och valet ske 
bland universitetets anställda lärare i mineralogi eller geologi. Därtill fick stif-
telsen två revisorer istället för en.

Förmögenhetsstrategin sågs också över. Bestämmelsen att en tiondedel av 
avkastningen skulle läggas till kapitalet ökades till 10-20 procent, beroende på 
”inflationen och placeringarnas realvärde”. Därtill gjordes en del andra juste-
ringar. Bestämmelsen att styrelsens officiella språk är svenska slopades, medan 
bestämmelsen att styrelsen inte erhåller arvode kvarstod.
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Stiftelsen antog de reviderade stadgarna den 17 november 1989 och de 
fastställdes av Justitieministeriet den 18 januari 1990.

Bredare understödsverksamhet
Efter det långvariga stenmaterialprojektet beslöt stiftelsen, på förslag av den 
vetenskapliga sekreteraren, att öppna möjligheterna för ansökningar om 
projekt understöd. Det här skulle närmast ske via de universitetsinstitutioner 
som hade geologi och mineralogi på sitt undervisningsprogram – Helsingfors 
universitet, Oulun Yliopisto, Turun Yliopisto och Åbo Akademi. Alla under-
stöd beviljades för ett år i taget. Ett fortsatt understöd var beroende av upp-
nådda och rapporterade resultat.

År 1997 godkändes tre nya forskningsprojekt som inleddes 1998. Professor 
Alf Björklund vid Åbo Akademi fick understöd för projektet ”Identifiering av 
förorenat vatten runt avstjälpningsplatser med självpotentialmätningar”. Pro-
jektet undersökte möjligheterna att enklare och snabbare identifiera förorena-
de vatten med hjälp av mätningar av variationer i markens naturliga elektriska 
potential. Under åren 1999 och 2000 undersöktes möjligheterna att använda 
självpotentialmätningar för prospektering av dricksvattenfyndigheter. Sena-
re undersöktes metodens användbarhet för att spåra vägsaltets förekomst i 
grundvattnet utmed motorvägar. Metoden var innovativ, enkel och billig. Den 
gav resultat som var kvalitativt indikerande och kunde vara riktgivande för en 
senare provtagning som därigenom kunde bli mer fokuserad.

Filosofie licentiat Alf Lindroos vid Åbo Akademi beviljades stöd för projektet 
”Guld och basmetaller i Kimito-Kisko gruvdistrikt” under åren 1998 till 2002. 
Inom projektet identifierades ett tidigare okänt guldförande område i Kimi-
to. Lindroos hade via vaskprov på moränmaterial identifierat ett guld kritiskt 
område i Bjensböle på Kimitoön. Fältarbeten och provtagningar gjordes 
under de följande åren och ett begränsat område ringades in och inmutades 
av stiftelsen under namnet ”Stenmo”. Efter inmutningen lät stiftelsen borra 
ytterligare två cirka sextio meter långa borrhål som bildade en profil genom 
det malmkritiska området. Ur profilen framgick en några meter bred svagt 
sluttande inhomogen zon med förhöjda guldhalter. Stiftelsens insats innebar 
att denna hittills okända guldmineralisering blev relativt välkarterad i ytsnittet 
och dess lutning känd till ett par tiotal meters djup. Efter avslutade undersök-
ningar förnyades ändå inte inmutningen när dess giltighetstid gick ut.

Provtagningarna och fältarbetet väckte stort intresse hos massmedier och 
den 16 februari 2000 skrev Hufvudstadsbladet att ”Guldfebern griper tag i 
Kimito”. Artikeln inleds: ”Olof Holmström har varit odlare och företagare i 
Kimito i flera år. Nu har han lätt att le. I ett berg på hans marker har man 
hittat lovande halter av guld.”

Kommundirektören Harry Bondas var också glad: ”Nu kan vi äntligen läm-
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na svinet som symbol för Kimito och satsa på guldet”, sade han i artikeln. 
Guldruschen lät vänta på sig vid den tidigare okända Bjensbölemineralise-
ringen.

Professor Ragnar Törnroos vid Helsingfors universitet beviljades understöd 
för forskningsprojektet ”Prospektering av smyckes- och prydnadssten i Vit-
tinkizonen i Sydösterbotten.” Samma område hade undersökts av stiftelsens 
forskare redan år 1916. En järnmineralzon med manganrika partier bildar 
i Vittinki en koncentration av manganmineralet rodonit som används som 
prydnads- och smyckessten. 

Styrelsen beviljade år 2000 fortsatt understöd för projekten: ”Guld och bas-
metaller i Kimito-Kisko-området”, ”Smycke- och prydnadsstenundersöknin-
gar i Vittinki” samt ”Självpotentialmätning av djupgående föroreningar och 
vattenmagasin”. Därtill understöddes ”Betydelsen av fluor i ortoamfibolit-
dominerade Cu-Zn-Pb-malmer” och ett understöd till den nyinstallerade 
”Stenparken i Oravais” delades ut, samt ett understöd till ”K. H. Renlunds mu-
seums mineral samling”.

Ett nytt projekt presenterades år 2000 av professor Mats Åström vid Åbo 

Forskare och studenter inspekterar ett försöksfält cirka tio kilometer söder om Vasa centrum. Här 
gör man ett försök med underbevattning med kemikalier som motverkar försurning och metallut-
släpp från sulfatjordar. Från vänster akademilektor Peter Österholm, Krister Dalhem, Staffan 
Nylund och Hilla Röning som varit med och utvecklat metoderna. Foto: Rainer Rosendahl.
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Akademi: ”Assessment and studies of new techniques for drainage of acidic 
agricultural soils.” Projektet koncentrerades ursprungligen till området runt 
Söderfjärden söder om Vasa centrum och de bördiga men starkt svavelrika och 
för surade jordbruksjordarna i området. Under det förestående decenniet kom 
undersökningarna av sura svavelhaltiga jordar (SSJ) att utvecklas till ett lång-
varigt av stiftelsen delfinansierat projekt med såväl nationell som inter nationell 
bärvidd. Stiftelsen kom att följa upp och finansiera delar av forsknings - 
 prog rammet under de följande femton åren.

Finland har Europas största förekomst av sura sulfatjordar, gamla havsbott-
nar som ligger utmed landhöjningskusten och efter den senaste istiden sakta 
lyfts upp. Samtidigt är de landets produktivaste jordbruksmarker. De innehåll-
er av naturen stora mängder svavelföreningar som är stabila under grundvat-
tennivån. När åkrarna dikas sjunker grundvattnets nivå och de tidigare stabila 
svavelhaltiga mineralerna i lerjorden exponeras för luftens syre. Då reagerar 
svavelmineralen kemiskt med syret i luften, det vill säga oxideras. Detta med-
för att svavelsyra och lösta metaller frigörs i massiv skala och leder till en stark 
försurning av omgivande vattendrag och stora utfällningar av tungmetaller 

Krister Backlund vid Åbo Akademis laboratorium för geologi och mineralogi separerar och ana-
lyserar svavelspecies från sulfatjordarna i området runt Söderfjärden tio kilometer söder om Vasa 
centrum. Backlund var med om att utveckla analysmetoden och apparaturen. Foto: Carl Ehlers
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runt åmynningarna. Ibland resulterar de här processerna i massiv fiskdöd.
De första årens arbeten gick ut på att identifiera de mest kritiska svavel-

föreningarna och deras kemi samt de kemiska processer som utlöser försur-
ningen av vattnen och den åtföljande metallutfällningen. När detta var utrett 
fortsatte arbetet med att utveckla åtgärder för att förhindra försurningen utan 
att begränsa jordbruket i de bördiga markerna. En metod man använder är så 
kallad reglerad dränering, där man reglerar utflödet ur åkerns täckdiken på ett 
sådant sätt att grundvattenytan hålls på en högre nivå. Det går även att pumpa 
in extra vatten i systemet för att minska oxidationen. Inom projektet ”Preci-
sionsmetoder på sura sulfatjordar, PRECIKEM” används bevattningspumpar 
för att pumpa in neutraliserande kalk i jorden. Redan en måttlig dos minskar 
försurningen avsevärt och också utsläppen av de skadliga halterna av alumini-
um minskar.

Efter de första årens projektarbete under ledning av Mats Åström, som sena-
re blev professor vid Linnéuniversitetet i Kalmar, övertogs arbetet av akademi-
lektor Peter Österholm vid Åbo Akademi. Han har lett ett stort projekt där 
ett omfattande nätverk av andra finansiärer och forskare vid sidan av stiftelsen 
medverkat. Nätverket involverade Närings-, trafik- och miljöcentralen i Öst-
erbotten, Yrkeshögskolan Novia, Vasa Yrkeshögskola, Helsingfors universitet, 
samt ProAgria och Europeiska Unionen.

200 000

400 000

600 000

800 000

1 000 000

2015201020052000199519901985198019751969

euro 2014
Stiftelsens årliga utdelning 1969–2015 i 2014 års penningvärde

år
Tack vare växande ekonomiska resurser har stiftelsen kunnat öka sin utdelning och på ett  
betydande sätt bidra till utvecklingen av geologi som vetenskap.
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En expertkommitté grundas
På initiativ av styrelsemedlemmen Patrick Enckell tillsatte styrelsen i mars 
2001 en intern arbetsgrupp med uppdrag att planera en arbetsrutin för att 
offentligt lediganslå stiftelsens stipendier. Orsaken var att stiftelsens årliga 
utdelning nu vuxit sig så stor att en mera formell och strukturerad  procedur 
blivit nödvändig. Arbetsgruppen som bestod av styrelsemedlemmarna Carl 
Ehlers, Patrick Enckell och Ragnar Törnroos presenterade resultatet av ar-
betet vid styrelsemötet i augusti 2001. Förslaget innehöll ett utkast till 
instruktioner för framtida utdelningar av understöd och ett förslag om att till-
sätta en permanent expertkommitté, bestående av två externa experter och 
två styrelsemedlemmar som skulle behandla ansökningar och komma med 
förslag för styrelsen. Arbetsgruppen utarbetade även interna instruktioner för 
att underlätta tolkningen av § 2 i stadgarna vid behandlingen av ansök ningar 
om understöd. De viktigaste punkterna i denna instruktion var följande:  
1. Med berg och jordarter avsågs även restprodukter från industriella processer 
baserade på berg- och jordarter. 2. Till stiftelsens intresseområden hörde även 
geologiskt relaterade miljöproblem, inklusive problem i samband med gruv- 
och täktverksamhet. 3. Stiftelsens intresseområden inkluderade inte miljö-
problem med rent biologiska aspekter, inte heller vattenproblem som saknade 
geologisk anknytning.

På basis av arbetsgruppens förslag tillsattes vid styrelsemötet i mars 2002 
en expertkommitté bestående av två styrelsemedlemmar, Patrick Enckell och 
Carl Ehlers samt de externa medlemmarna, teknologie licentiat Alec Estlan-
der från Finlands miljöcentral och filosofie doktor Heikki Vartiainen, som 
tidigare varit gruvinspektör vid Handels- och industriministeriet, sedermera 
Arbets- och näringsministeriet.

År 2002 utlystes understöden första gången offentligt i dagspress och i fack-
tidskrifter samt på stiftelsens webbplats. Antalet ansökningar ökade betyd-
ligt under de följande åren och samtidigt ökade även den tematiska bredden 
på ansökningarna. Under åren har antalet grundvattenrelaterade forsknings-
projekt varierat i förhållande till antalet miljögeologiprojekt, jämfört med 
statistiken för år 2015, men i stort sett har den tematiska spridningen av 
ansökningarna sett ut ungefär som i diagrammet. Tyngdpunkten i ansök  ning ar - 
na och i utdelningen av understöd låg som synes stadigt vid det som Karl  
vHerman Renlund i sitt testamente satte huvudvikten vid: utvecklingen av 
malmtillgångar och mineralresurser.

Efter 1968, då styrelsen beslöt att tillsätta en vetenskaplig sekreterare med 
ansvar för att återuppliva verksamheten, blev utdelningen av understöd stiftel-
sens viktigaste verksamhetsform. Fram till 1997 skapades forskningsprojekten 
i huvudsak på förslag av den vetenskapliga sekreteraren. Den årliga utdelade 
stipendiesumman översteg inte 100 000 euro förrän i slutet av 1990-talet.

I takt med att stiftelsens ekonomi förstärktes informerades de geologiska 
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insti tutionerna i landet om möjligheten att ansöka om medel, vilket ledde till 
en ökad mängd ansökningar mellan åren 1998 och 2002. 

Stiftelsens kärnområde – upptäckten och utvecklingen av geologiska re-
surser – har hela tiden varit det dominerande temat i de sökta och beviljade 
understöden, men sedan 1998 har också vattenresurser och miljögeologiska 
aspekter varit viktiga teman. Några tydliga tematiska trender i ansökningar-
na kan urskiljas. I mitten av det nya millenniets första decennium syntes ett 
ökande intresse för tredimensionella analyser av geologiska formationer och 
grundvattenresurser via borrhål och fältstudier. Trenden följde utvecklingen 
av dataprogram och marknadens intresse för effektivare och bättre resurs-
inventeringar. Under tiden efter millennieskiftet ökade stiftelsens betydelse 
för universitetens forskarutbildning. Åren innan hundraårsjubileet hade upp 
till en femtedel av antalet beviljade ansökningar gått till doktorandprojekt. 
Huvud delen av ansökningarna överlag kom från våra fyra universitet som har 
geologi i undervisningsprogrammet: Helsingfors universitet, Oulun Yliopisto, 
Åbo universitet och Åbo Akademi. Även forskare från de tekniska högskolor-
na i landet samt Geologiska forskningscentralen och Statens tekniska forsk-
ningscentral VTT, fanns i regel med som sökande. Omorganiseringen av geo-
utbildningen vid Oulun Yliopisto satte sin prägel på ansökningarnas tematik 
– mängden ansökningar ökade särskilt inom temat anrikning av malmer. 

En mindre mängd privata företagare inom bergresursindustrin sökte och 
fick understöd för allt mellan utvidgning av inmutningsområden och upp-
borrning av nya prospekt, en omständighet som säkerligen hade glatt stiftaren 
Herman Renlund.

Tematisk fördelning av ansökningar och beviljade summor år 2015
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Antal ansökta och beviljade understöd
År Sökta Beviljade 
2003 19 14 (74 %)
2004 31 25 (81 %)
2005 15 14 (93 %)
2006 27 21 (78 %)
2007 52 39 (75 %)
2008 64 42 (66 %)
2009 39 31 (79 %)
2010 74 44 (59 %)
2011 69 47 (68 %)
2012 77 43 (56 %)
2013 86 47 (55 %)
2014 91 41 (45 %)
2015 115 48 (42 %)
Totalt 759 456 (59 %)

Tabellen visar det totala antalet ansökningar per år i absoluta tal, antalet 
god kända ansökningar och procenten godkända under den period då stiftel-
sen offentligt annonserat understöd. Tabellen visar hur den tidigare relativt 
okända stiftelsen efter år 2010 blev känd och etablerad inom branschen. Inne 
på 2010-talet var andelen godkända ansökningar kring 45 procent, vilket kan 
betraktas som ett relativt högt tal jämfört med många andra stiftelser. Den 
totala sökta summan för år 2015 var cirka 3,5 miljoner euro, vilket innebar att 
närmare 29 procent av det sökta beloppet delades ut till 42 procent av sökan-
dena, jubileumsprojekten beaktade. 

Den höga utdelningsprocenten år 2005 berodde på att ansökningar det året 
endast omfattade redan tidigare understödda projekt, vilket var en följd av att 
behandlingen av ansökningar och utdelningsrytmen under året förändrades. 
Sannolikt fortsätter antalet ansökningar att överstiga hundratalet vilket väl 
täcker de ämnesområden för vilka stiftelsen arbetar.

Jubileumsprojekt 2015
Jubileumsåret 2015 valde stiftelsen ut två jubileumsprojekt bland ansökningar-
na för 2015 – Fennoflakes vid Åbo Akademi och en ny form av skydd för 
gruvornas avfallsdammar initierat av Oulun Yliopisto. Stiftelsen resurserade 
bägge projekten med 150 000 euro. 

Projektet Fennoflakes – professor Olav Eklund vid Åbo Akademi
I Europeiska kommissionens rapporter ”Report on critical raw materials for 
the EU” och ”Critical raw materials profiles” fastslogs att naturlig grafit, särskilt 
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flakgrafit, är ett av de tjugo mest kritiska råmaterialen för Europeiska Unionen, 
EU. År 2012 konsumerade EU 13 procent av världens flakgrafit, men stod för 
endast 3 procent av världsproduktionen. Grafit och diamant är två naturligt 
förekommande kristallina mineral som består enbart av kolatomer. Grafiten är 
kanske mest bekant för oss som blyertspennornas mörka kärna, men mineralet 
är ett viktigt och strategiskt industrimineral. Mineralet grafit består i naturen 
av en ”kortpacke” av tunna lager av grafen. Varje grafenlager består av ett en-
atom tjockt lager av kolatomer som bildar ett tvådimensionellt nät av perfekt 
organiserade sexkanter. Mineralet grafit består av ett oändligt antal av dessa la-
ger som bildar små blad kallade flakgrafit. Flakgrafit bildas i geologiska miljöer 
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Stiftelsen fick en nystart 1968 då professor Nils Edelman utnämndes till vetenskaplig sekreterare.  
Diagrammet över utdelningen visar att stiftelsen under 47 år har bidragit med sammanlagt 
närmare tio miljoner euro i 2014 års penningvärde.
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med bergarter som omvandlats under höga tryck 
och temperaturer. Denna typ av bergarter bildar 
en stor del av berggrunden i den fennoskandiska 
urbergsskölden. Grafiten är en utmärkt elektrisk 
ledare och tål de flesta kemiska miljöer i tempera-
turer upp till flera tusen grader.

Grafenet har många unika tekniska egenskaper 
som ger helt nya möjligheter inom materialin-
dustrin. Här exempel: om man blandar mycket 
små mängder grafen i plastmassor kan plasten 
göras mer värmetålig och elektriskt ledande. Gra-
fenlagren är genomskinliga för synligt ljus. Detta 
gör materialet lämpligt för genomskinlig elekt-
ronik och kan användas i solceller, fönster eller 
genomskinliga skärmar. Grafenmaterialet har 
även goda egenskaper för lagring av vätgas. Detta 
innebär stora möjligheter för utveckling av bränsleceller för bilindustrin.

Grafit förekommer i små mängder i många bergarter i den fennoskandiska 
urbergsskölden. Syftet med projektet Fennoflakes är att identifiera större po-
tentiella brytbara fyndigheter av flakgrafit. I arbetet ingår försök att fragmen-
tera och anrika malmen med nya metoder som utvecklas inom projektet. Ur 
den rena flakgrafiten spjälker man ut de supertunna grafenskikten som testas 
i olika teknologiska applikationer. Inom projektet Fennoflakes utforskas hela 
värdekedjan från prospektering av råmaterial, till olika tekniska tillämpningar 
av flakgrafit.

Ett reaktivt ”hardpan”-lager som skyddskonstruktion för gruvornas dammar 
med anrikningsrester – forskarprofessor Seppo Gehör och professor Kauko 
Kujala, Uleåborgs universitet
(fi. Reaktiivinen hardpan-rakenneratkaisu rikastushiekka-altaiden suojaraken-
teeksi)
Den största miljöriskfaktorn vid brytning och anrikning av malmer är gru-
vornas avfallsdammar. Anrikningen av malmmineralen sker, efter krossning 
och finmalning av malmen, via en flotationsprocess där det finmalda mate-
rialet behandlas med olika kemikalier i vattenlösningar. Efter separeringen av 
malmmaterialet spolas resterna efter anrikningen ut i stora dammar där det 
överblivna finmalda materialet sedan avskiljs från vattenlösningen och sedi-
menterar i många meter tjocka lager. Sedimentlagret innehåller alltid även 
rester av malmmineral som inte avskiljts i anrikningsverket. Problemet med 
avfallsdammarna har varit otäta skyddsvallar och bottenmaterial som orsa-
kat stora läckage och stora miljöproblem. Efter avskiljningen och reningen av 
vattnet återstår tjocka lager av finkorniga sediment som består av mineralen 
som blivit kvar efter avskiljandet av malmen. Dessa avlagringar är långvariga 

En modell av grafenstruktur. Bild: 
AlexanderAlUS,/Creative Commons
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förvaringsplatser och borde hållas immobiliserade så att naturen småningom 
kan återerövra området.

Syftet med projektet var att ersätta artificiella plastbaserade material som 
tätning i skyddsvallarna med naturliga mineralbaserade materialblandningar,  
vars kemiska och fysikaliska egenskaper skapar reaktioner som leder till vatten- 
 täta och långvarigt stabila vallar runt avfallsdammarna.

Termen ”hardpan” eller ”calice” kommer från en hård brun eller vitaktig mine-
ralisk skorpa som täcker markytan i många länder med varmt klimat. På grund 
av värmen avdunstar det kalkhaltiga grundvattnet och fäller ut finkornig kalk-
sten som binder samman jordpartiklarna vid markytan och skapar ett hårt ce-
mentaktigt lager. På ytan av gamla gruvavfallsdammar bildas naturligt ett slags 
skyddande yta av hardpan på grund av oxideringar och kemiska utfällningar av 
olika komponenter. Denna process sker dock relativt långsamt i naturen.

Planen för projektet var att artificiellt skapa ett snabbt hårdnande hardpan-
material med låg genomsläpplighet för vatten och luftens syre. Processerna 
kan försnabbas genom att man blandar in andra rester från industriverk-
samhet med lämpliga kemiska egenskaper, till exempel flygaska och andra 
calciumrika överskottsprodukter från metallindustrin. Resultatet kunde 
likna de naturliga italienska Pozzolanatypens jordar. Dessa använde redan 
de gamla romarna som ett slags cement i sina konstruktioner och de står  
fortfarande oförändrade kvar.

Illustration: Gruvavfallsbassäng i genomskärning. 1. Hardpan bottenlager,  2. 
Hardpan skyddsvall,  3. Hardpan övertäckning med vegetationslager.  4.  Drä-
neringsdike

4

Gruvavfallsbassäng i genomskärning 

1. Hardpan bottenlager
2. Hardpan skyddsvall  
3. Hardpan övertäckning 
    med vegetationslager  
4. Dräneringsdike

Källa: Seppo Gehör & Kauko Kujala
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Det här materialet kan sedan användas både som skyddsvallar och som bot-
ten- och topplager runt gruvornas avfallsbassänger. Materialet skyddar och 
immobiliserar permanent de finkorniga anrikningsresterna och eliminerar 
fortsatta miljöbekymmer.

Doktorsavhandlingar
Betydelsen av stiftelsens understöd i universitetsstudierna accelererade i bör-
jan av 2000-talet. Det innebar att upp till en femtedel av de beviljade ansök-
ningarna kunde gälla stöd för doktorsavhandlingar och dessa representerade 
tematiskt stiftelsens viktigaste områden: mineral- och grundvattenresurser 
samt miljögeologi. De flesta – ett tjugotal – godkända doktorsavhandlingar 
inom geovetenskap och gruvteknik tillkomna i början av 2000-talet föregicks 
av stiftelsens stipendiering och kommer från våra universitet med geologi och 
mineralogi på undervisningsschemat. Antalet är troligen större eftersom flera 
understödda projekt årligen indirekt involverat doktorander.

BEP-rapporter
På initiativ av medlemmen i expertkommittén, Alec Estlander, beslöt styrel-
sen 2009 att bevilja ett understöd på 50 000 euro för en utredning gällande de 
mest miljövänliga metoderna vid brytning av metallmalmer (Best Environ-
mental Practices, BEP). Stiftelsen insats var central för att projektet fullfölj-
des. Rapporten ”Metallimalmikaivostoiminnan parhaat ympäristökäytännöt” 
publicerades år 2011 av Finlands miljöcentral. Rapporten fick ett mycket gott 
mottagande inom branschen och översattes till engelska och ryska. Stiftelsen 
beviljade även medel för översättning till svenska.

År 2014 publicerades en liknande undersökning för byggnadsstensindustrins 
behov: ”Parhaat ympäristökäytännöt (BEP) luonnonkivituotannossa”, Suo-
men Ympäristö 5/2014. Med ett understöd på 10 000 euro kom även detta 
projekt i gång och fick ytterligare finansiärer tack vare stiftelsen.

Stipendiefestlighet
Styrelsen beslöt 2002 att i fortsättningen göra utdelningen av de årliga un-
derstöden synligare och festligare genom att anordna en årlig utdelningscere-
moni med stipendiemottagarna och inbjudna gäster. Stipendiemottagare gavs 
även en möjlighet att presentera sina undersökningar i ett kortare föredrag.

Den första utdelningshögtidligheten arrangerades i Tekniska Förening-
en i Finlands lokaler 2003, men redan följande år flyttades tillställningen 
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till Ständer huset och dess mera solenna omgivning. Samtidigt inleddes ett 
samarbete med Walther Ahlströms stiftelse och Svenska tekniska vetenskaps-
akademien i Finland.
 År 2009 omhändertogs den årliga understödutdelningsfestligheten av 
Teknikakademien, TAF. Sex år senare, 2015, medverkade Walther Ahlströms 
stiftelse, Runar Bäckströms stiftelse, Bergs rådet Matti Sundbergs kvalitetsfond, 
K. H. Renlunds stiftelse, Svenska tekniska vetenskapsakademien i Finland, Aka-
demin för tekniska vetenskaper, Aimo Puromäki specialfond, Niilo V. Santasalo 
och Lauri N. Santasalo special fond, Tapani Järvinens miljöteknologifond samt 
Teollisen kulttuurin tutkimusrahasto.

Pro gradu-priser
År 2007 började stiftelsen dela ut priser för goda pro gradu -avhandlingar i 
geologi vid universiteten. Stiftelsen ställer en årlig summa till förfogande och 
universitetets lärare föreslår två pristagare per universitets institution. År 2015 
uppgick summan till 9 000 euro. Prisen har sedan delats ut vid de gemen-
samma geologiska forskardagarna som vartannat år samlar doktorander och 
forskare inom geosektorn.

Stiftelsens ordförande Henry Wiklund (nere t.v.) och stiftelsens vetenskapliga ombudsman Carl 
Ehlers (nere t.h.) tillsammans med flera av 2015 års stipendiater på borggårdens trappa i Börs-
huset i Helsingfors inför stipendiemiddagen i mars 2015. Foto: Teknikakademien TAF.
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Premieringar av privata malmletare
Stiftelsen började 2009 årligen dela ut en summa för premiering av fältarbeten 
som utförs av privata amatörmalmletare. Ansökningarna och kontakterna till 
sökandena sköttes av Geologiska forskningscentralen, GTK, som samlade en 
lista som årligen presenterades för stiftelsens styrelse. 2015 uppgick beloppet 
till 10 000 euro. Privata malmletare har genom tiderna spelat en viktig roll vid 
upptäckten av nya malmtillgångar i vårt land. Genom detta samarbete med 
GTK mötte styrelsen K. H. Renlunds uttalade önskan i sitt testamente att 
aktivt bidra till upptäckten av nya ekonomiska mineralfyndigheter.

Styrelsens studieresor
Styrelsen började konkret intressera sig för bran-
schens utveckling och understödsobjekt i form av 
studieresor. I samband med stiftelsens undersök-
ningar på 1970-talet av tennmineraliseringar på 
Åland gjordes ett tvådagars studiebesök i augusti 
1978. Under resan, som leddes av Leif Bergman 
från Åbo Akademi, besöktes ett antal lokaliteter 
runt det åländska fastlandet.

I november 1989 hölls ett styrelsemöte i Åbo 
och i samband med detta gjordes en studiere-
sa, under forskaren Olavi Selonenens ledning, 
till några stenbrott och en stenförädlingsfabrik i 
Vemo.

Sommaren 1993 besökte styrelsen Ab Skaldo 
Stone i Ekenästrakten, besåg en fyndighet av en 
potentiell smyckessten i Strömma, och besök-
te därefter en byggnadsstensfyndighet i Tykö i 
Bjärnå. Exkursionen leddes av stiftelsens forskare 
Olavi Selonen.

År 1996 gjordes under ledning av den nya 
styrelsemedlemmen Patrick Enckell en studieresa 
till Tytyri gruva i samband med styrelsemötet där. 

Sommaren 2010 systematiserade styrelsen sina studieresor som gjordes till 
tvådagars studiebesök till olika aktuella forskningsområden vartannat år. Re-
sorna planerades av expertgruppens geologer.

2010 besöktes lokaler i Lappland: Sokli med potential som fosforgruva, Kit-
tilä guldgruva som ägdes av Agnico Eagle Finland Oy och Kevitsa koppar- 
och nickelgruva som år 2012 började brytas av First Quantum Minerals Ltd.

2012 besöktes Endomines Pampalo guldgruva i Ilomants, ugnstillverkaren 

Stiftelsens styrelse på exkursion till 
Mete o  ria Söderfjärden, besökscentret 
mitt i Finlands vackraste meteoritkrater, 
med Matts Andersen (t.v.) som värd. 
Foto: Carl Ehlers.
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Tulikivis täljstensbrott och fabrik i Juuka, samt privatentreprenören Pertti 
Nieminens torrsepareringsanläggning i Kesälahti.

Sommaren 2014 besökte styrelsen informationscentret Meteoria i den gamla  
meteoritkratern Söderfjärden och Keliber Oy i Kaustby som har Europas 
första litiumgruva under utveckling.

Evighetsperspektiv på placeringar
När Herman Renlund 1905 förordnade om 500 000 guldmark för stiftelsen 
i sitt testamente var det en ordentlig summa som motsvarade 2,31 miljoner 
euro i 2014 års penningvärde. Finland tvingades överge guldmyntfoten 1914 
och under de följande åren skulle marken förlora nio tiondedelar av sitt real-
värde. När stiftelsen konstituerade sig 1915 motsvarade samma mängd mark 
1,68 miljoner euro (2014). Första världskriget förde med sig stora ekonomiska 
problem och stiftelsens finansiella bärkraft var väsentligt mindre än när dona-
torn gjorde upp sitt testamente. År 1918 stod Finland på ruinens brant med 
krigstillstånd och en industriproduktion som mer än halverats jämfört med 
tiden före kriget. 1919 hade stiftelsens förmögenhet visserligen fördubblats 
i mark, främst tack vare tillskott från Seth Sohlbergs dödsbo, men realvärdet 
var nere i drygt 400 000 euro (2014) eller mindre än en fjärdedel jämfört med 
fyra år tidigare.

Stiftelsens förmögenhet vid respektive årsslut 1915 och 1919 i mark och i 2014 års 
penningvärde
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Diagrammet illustrerar hur stiftelsens tillgångar dramatiskt tappade i realvärde trots att det 
nominella värdet steg betydligt. Vid styrelsens konstituerande möte 1915 motsvarande förmögen-
heten 1,68 miljoner euro i 2014 års penningvärde, men trots ett stort tillskott från Seth Sohlbergs 
dödsbo hade realvärdet fyra år senare fallit till en fjärdedel.
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För styrelsen var det vid den här tiden placeringar i säkra obligationer som 
gällde. Aktiehandeln vid Helsingfors fondbörs hade visserligen sakta kommit 
igång 1912, men börsaktier var ingen pålitlig placeringsform för långsikti-
ga investerare. Kursfluktuationerna var dramatiska och placerarriskerna sto-
ra. Den ursprungliga förmögenheten i stiftelsen var placerad i obligationer, 
Fastighetbankens 5 procents låneobligationer för 300 000 mark, Helsingfors 
stads svensk-finska församlingars 5 procents obligationer för 100 000 mark 
och Kymmenebolagets 6 procents obligationer för 100 000 mark. Styrelsen 
slog i november 1915 fast att ”vid placeringar egde notariatet följa anvisning-
ar af tvänne styrelsemedlemmar”. Dessa placeringar utgjorde tillsammans en 
halv miljon mark och därmed var hela startkapitalet placerat i ränteinstrument 
och utsatt för inflation. Inflation var ett okänt begrepp kring sekelskiftet 1900.

Realvärdet på förmögenheten föll alltså snabbt under 1900-talets oroliga 
andra decennium och återhämtade sig därefter långsamt. 

Hur förvaltningen skötts kring tiden strax före och efter andra världs kriget 
är inte känt, men med tanke på att aktiernas andel av förmögenheten var tre 
procent 1919 och hela 75 procent när andra världskriget var över så hade 
hela placerings strategin lagts om. Förutom de omtalade donerade aktierna i 
Wärtsilä inne höll portföljen aktier i nio andra börsbolag - Finlayson-Forssa, 
Fennia, Helsingfors Aktiebank, Kansallis-Osake-Pankki, Kemi, Kymmene,  
Nokia, Nordiska Föreningsbanken samt Tammerfors Linne och Jernmanufak-
tur – samt två icke noterade, Finska Mineral Ab och Wärtsilä-Cellulosa.

Under de kommande decennierna fortsatte dessa aktier att dominera port-
följen. Även om styrelsens verksamhet låg nere sköttes bokföring och ekonomi 
av notariatet vid Nordiska Föreningsbanken, men tjänstemännen där hade en-
ligt de ursprungliga direktiven från stiftelsen ingen rätt att fatta självständiga 
beslut. Nordiska Föreningsbanken uppstod år 1919 när landets äldsta affärs-
bank, Föreningsbanken i Finland slogs samman med Nordiska aktiebanken för 
handel och industri. Banken bytte 1975 namn till Föreningsbanken i Finland. 

Revisorerna tyckte sig inte se någon orsak att oroa sig över kvaliteten på 
bokföringen eller skötseln av ekonomin. I revisorsberättelsen för 1923 konsta-
terades att ”omkostnaderna tyder på en sparsam användning av de förvaltade 
medlen”. Men de oroliga tiderna satte sina spår i förmögenhetsvärdena och 
år 1943 innehöll revisionsberättelsen en försiktig uppmaning. ”Sedan landet 
erhålla fred och börskurserna hunnit stabilisera sig, kan en justering av värde-
papprens bokvärde […] tänkas önskvärd”.

Även om marknadsvärdet på Helsingforsbörsens noterade bolag till exempel 
fördubblades 1945 var också den årliga inflationen strax efter kriget ställvis 
hög. Ändå ökade förmögenhetens realvärde, från år 1945 till 1956 med näs-
tan tio procent och under det följande decenniet med ytterligare över tjugo 
procent.

I början av 1970-talet översteg marknadsvärdet på förmögenheten en miljon 
euro i 2014 års penningvärde. Därefter dröjde det ännu två decennier innan 
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utlänningar fick obegränsad rätt att köpa finländska aktier, vilket satte fart på 
bland annat Nokias börskurs. Samtidigt fördes en aktiv placeringspolitik där 
även placeringsfonder ingick, och marknadsvärdena på stiftelsens placeringar 
steg snabbt. Förmögenheten mångdubblades under 1990-talet och var uppe i 
över 17 miljoner i slutet av år 1999. Under det nya millenniets första år steg 
förmögenheten till 18,8 miljoner, men då hade den globala IT-bubblan börjat 
spricka och aktiekurserna vände nedåt även i Helsingfors.

Aktiernas andel av portföljen hade alltså ökat kraftigt under tiden före andra 
världskriget och höll sig fortsättningsvis på en hög nivå fram till 1980-talet. 
Under de oroliga åren i början av 1990-talet fick ränteinstrumenten en stör-
re roll för att småningom övergå till stark övervikt för aktierna. Våren 2015 
utgjorde aktierna 95 procent av marknadsvärdet på förmögenheten.

Förutom inköpet av en liten bostadslägenhet på Museigatan i Helsingfors i 
början av 1970-talet höll sig stiftelsen borta från fastigheter som investerings-
objekt.

Redan i redovisningen över förmögenheten för år 1945 ingick ett stort inne-
hav av Nokiaaktier – nio procent av hela värdet – som fanns kvar under åren 
och utgjorde den största enskilda posten i aktieportföljen motsvarande en 
fjärde del av värdet 1975. I takt med Nokias framgångar inom mobiltelefoner 
på 1990-talet ökade värdet dramatiskt, men efter att stiftelsen redan 1996 
började sälja stora delar av sitt innehav, helt enligt alla regelböcker för place-
rare, minskade andelen av förmögenheten. Mellan åren 1996 och 2000 sålde 
stiftelsen 30 till 40 procent av Nokiainnehavet varje år till allt högre kurser. År 
1993 var Nokias andel av aktieportföljen 43 procent, av hela förmögenheten  

miljoner euro (2014)

Stiftelsens förmögenhet till marknadsvärde vid respektive årsslut 1915–2005 i 2014 års 
penningvärde samt i april 2015
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Det tog sjuttio år innan realvärdet på stiftelsens förmögenhet steg över realvärdet på den  
ursprungliga donationen, men därefter ökade förmögenheten på ett närmast spektakulärt sätt.
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28 procent, och steg året därpå till 47 respektive 41 procent. När Nokias  
aktiekurs nådde all-time-high år 2000 motsvarade Nokias andel av aktieport-
följen 31 procent och av hela förmögenheten 26 procent, vilket fortfarande 
var en stor andel. I euro räknat (2014) motsvarade utförsäljningarna 1996 
till 2000 sammanlagt 8,4 miljoner euro. Försäljningarna kan betraktas som 
betydande då stiftelsens tillgångar vid utgången av år 2000 var 18,8 miljoner 
euro (2014).

Efter utförsäljningarna på 1990-talet och år 2000 behöll stiftelsen en post 
på 80 000 aktier i Nokia.
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Stiftelsens förmögenhet till marknadsvärde vid respektive årsslut 1992–2013 i 2014 års 
penningvärde samt i april 2015

miljoner euro (2014)
Den stora tillväxten i stiftelsens förmögenhet skedde efter att kapitalmarknaden avreglerats och 
utländska placerare tilläts köpa finländska aktier. Diagrammet visar hur marknadsvärdet nådde 
en topp vid millennieskiftet, för att sedan fluktuera kraftigt under de kommande åren. Finans-
krisen, som slog till 2008, gav ett dramatiskt utslag på grund av börsraset. Den långsiktiga 
trenden har dock varit klart stigande.
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Även om också aktiekurserna i andra börsbolag steg var det Nokiaaktiens 
värdeökning och därav föranledda avyttringar som förklarar varför stiftelsens 
förmögenhet ökade så snabbt. Under 2000-talets första decennium var vola-
tiliteten stor. År 2015 utgjorde Nokias andel endast 1,8 procent av den totala 
förmögenheten.

Den starka uppgången bröts 2001 och det tog fyra år innan marknadsvär-
det på stiftelsens förmögenhet slagit ett nytt rekord och kurvan över värde-
stegringen pekade rätt upp. Nästa utslag av aktiemarknadens höga volatilitet 
kom när finanskrisen slog till hösten 2008 och marknadsvärdet av stiftelsens 
förmögenhet halverades jämfört med 2007 och föll från 29,5 miljoner euro 
till 14,5 miljoner på bara ett år. Under de kommande åren fortsatte de volatila 
aktiemarknaderna att avspegla sig i förmögenhetens värde, men vid tiden för 
årsmötet 2015 översteg beloppet för första gången 30 miljoner euro.

Det framstår som anmärkningsvärt att en stiftelse som levde ett tynande liv 
under flera decennier och nästan var på väg att läggas ned, många år senare i 
flera repriser kunde bidra med så avgörande insatser för finländsk geologi.

Placeringsbesluten har under hundra år fattats av styrelsen själv, med bistånd 
av ekonomiska rådgivare. Det har varit notariatavdelningen vid en och samma 
bank, förr Föreningsbanken i Finland, sedermera Nordea, som kommit med 
analyserna av placeringsmarknaden och gett förslag om hur förmögenheten 
kunde omplaceras. 

År 2012 antog styrelsen nya principer för förvaltningen av förmögenheten 
där det underströks att den tillkommit för att fonderas i all framtid: ”Utgångs-
punkten för placeringspolitiken är sålunda ett stiftelseperspektiv där place-
ringshorisonten sträcker sig över konjunkturcykler och överstiger tio år.” Det 
mål som uppställdes var dels att förmögenheten skulle generera direktavkast-
ning för att fullfölja stiftelsens ändamål, dels att förmögenheten på sikt skulle 
förkovras. För att uppnå målen skulle stiftelsen därför placera i instrument 
som styrs av värdeutvecklingen inom aktier. Med hänvisning till historiska 
data och akademisk forskning när det gäller totalavkastningen för aktier i ett 
stiftelseperspektiv konstaterades att aktierelaterade placeringar är ”huvud-
saklig placeringskategori för stiftelsen, medan ränterelaterade placeringar är 
kompletterande placeringskategori”. Vad gäller aktier skulle stiftelsens förmö-
genhet i första hand placeras i ”direktägda aktier i internationellt verksamma 
finländska börsbolag”. Aktieutdelning, bolagets ledning, strategi, marknads-
position, lönsamhet, ägar- och kapitalstruktur var primära kriterier vid val av 
bolag. I andra hand kunde börsbolag i nordiskt eller EU-land komma i fråga 
och i tredje hand placeringsfonder. Ytterligare behandlades frågor kring risk 
och diversifiering, redovisning och beslutsordning.

Den spektakulära tillväxten i förmögenheten som skedde från och med  
finanskrisens år 1992 nåddes i första hand med hjälp av omplaceringar av aktier 
i Nokia under 1990-talet. Efter millennieskiftet hade stiftelsen en väl diversi-
fierad portfölj av finländska internationellt verksamma börsbolag kompletterad  



60

Hundra år av malmdrömmar

med några svenska, brittiska, danska och norska bolag, samt placeringsfonder. 
År 2015 översteg tio innehav värdet en miljon euro, det vill säga Kone, Sampo, 
AstraZeneca, Huhtamäki, Wärtsilä, Elisa, placeringsfonderna Nordea Pro Stable 
Return, Seligson & Co Global Top 25 Brands och Fondita 2000+, samt Svenska 
Cellulosa. Nämnda år ingick stiftelsen också sin första förbindelse att medverka 
i en private equity-fond med avsikt att börja bygga upp en mindre portfölj av 
dylika placeringar. 

Från 1992 års förmögenhet på knappt 2,3 miljoner euro i 2014 års penning-
värde, fördelad ungefär jämnt mellan aktier och ränteinstrument, hade värdet 
vuxit till ett trettiotal miljoner euro med över nio tiondedelar i aktier och aktie-
relaterade instrument. Tillväxten hade nåtts med stark aktieövervikt i huvudsak 
i inhemska börsbolag.

K.H. Renlunds stiftelse hade under de decennier som förflutit hållit på tradi-
tionerna. Långa relationer gällde till exempel revisorskapet. Uppdraget sköttes 
länge av revisionssamfundet Widenius, Sederholm & Someri som med tiden 
blev Wideri, och år 1981 en del av det globala konsultbolaget KPMG.

Inte heller hade några arvoden betalats ut till styrelsens medlemmar sedan det 
första mötet. Stiftelsens bank hade genom tiderna varit densamma i alla år, trots 
att namnet bytts flera gånger från Föreningsbanken i Finland till Nordiska För-
eningsbanken, tillbaka till Föreningsbanken i Finland, sedan Merita och Nordea 
som användes 2015. 

Som kuriosa kan nämnas att protokollen ända sedan det första konstituerande 
mötet den 6 november 1915 hade undertecknats med det latinska uttrycket in 
fidem, ”till trohet” vilket betyder till bekräftelse eller bestyrkande av riktigheten i 
protokollet.

K.H. Renlunds stiftelse hade levat med Finlands dramatiska historia från rysk 
tid och flera krig till globalisering. Utfallet under de första hundra åren gav en bra 
bas att bygga vidare på och fullfölja donatorns avsikter att stödja den finländska 
geologin.

Som ett led i stiftelsens intensifierade synlighet antog styrelsen år 2012 en logotyp, 
formgiven av grafiker Hanna Siira.
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Styrelsen och funktionärerna

Vid det konstituerande mötet för K. H. Renlunds stiftelse för Finlands 
praktisk-geologiska undersökning den 6 november 1915 hade styrelsen 
följande sammansättning (på bilderna från vänster till höger): statsrådet Mau-
ritz Hallberg, överste Fredrik Sohlberg (båda utnämnda av testator), bergsrådet 
Rudolf Elfving och bergsingenjör Albert von Julin (utnämnda av Helsingfors 
stadsfullmäktige), och som ordförande professor Wilhelm Ramsay (utnämnd 
av Helsingfors universitet). Docent Leonard H. Borgström, sedermera professor  
i geologi och mineralogi vid Helsingfors universitet, valdes till sekreterare.

1915 

1916 

1918 

Renlunds bergslaboratorium grundades och som laboratoriets geolog an-
ställdes Leonard H. Borgström. Följande år anställdes därtill en kemist, Guido 
Simberg som senare efterföljdes av ingenjör Eric J. Ingman. Fredrik Sohlberg 
avled 1916 och samma år ersattes han i styrelsen av affärsmannen Eugen Wolff 
från Viborg, som bland annat grundat träförädlingsindustrin Tornator Ab.

Albert von Julin ”mördades av de röda banditerna” som det antecknades i styrel-
sens protokoll, och ersattes i styrelsen av Leonard H. Borgström på Helsingfors 
stads mandat. I stället anställdes bergsingenjör Otto Trüstedt som geolog och 
föreståndare för bergslaboratoriet.

Foto: Museiverket
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Styrelsen fick sålunda följande sammansätt-
ning: Wilhelm Ramsay (ordförande), Mauritz 
Hallberg, Rudolf Elfving, Eugen Wolff och 
Leonard H. Borg ström (bilden).

Professorn i geologi och mineralogi Leonard 
H. Borg ström (1876-1954) vid Helsingfors 
universitet skötte under många år stiftelsen 
praktiskt taget ensam.
Foto: Geologiska forskningscentralen.

Bergsingenjör Otto Trüstedt vid sitt skrivbord vid Geologiska kommissionen. 
Bilden är troligen tagen 1906 och fotografen är okänd. Foto: Geologiska forsk-
ningscentralen.

Eugen Wolff avgick ur styrelsen och ersattes med grundaren 
av Elektrometallurgiska Ab och Vuoksenniska Ab, friherre 
Gustaf Aminoff.

Gustaf Aminoff. Foto: Svenska litteratursällskapet i Finland.

Mauritz Hallberg avled och ersattes i styrelsen av bergsrådet Anton 
Alfthan, grosshandlare, grundare av ljusfabriken Havi samt direktör 
vid Finska Socker. 

Styrelsen fick sålunda följande sammansättning: Wilhelm Ramsay 
(ordförande), Rudolf Elving, Gustaf Aminoff, Anton Alfthan och 
Leonard H. Borg ström, även sekreterare och ombudsman.

1918 forts.

  1920

  1924
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Rudolf Elving avled 1927 och ersattes av verkställande direktören för Högfors 
Bruk, friherre Edvard Cedercreutz.

Styrelsens ordförande Wilhelm Ramsay, som 
assisterat Herman Renlund vid uppgörandet 
av testamentet och som ända från stiftelsens 
grundande del tagit i verksamheten, avled. Han 
efterföljdes i styrelsen av professor Pentti Es-
kola som representant för Helsingfors universi-
tet. År 1929 avled även Otto Trüstedt, som lett 
bergs laboratoriet.

Nu utnämndes Gustaf Aminoff till styrelsens 
ordförande och styrelsen fick sålunda följande 
sammansättning: Gustaf Aminoff (ordförande), 
Anton Alfthan, Pentti Eskola, Edvard Ceder-
creutz och Leonard H. Borgström, sekreterare 
och ombudsman.

  1928

1931  

1938  

  1929

  1942

1951  

Edvard Cedercreutz, som avlidit 1929, ersattes 1931 av direktören för Central-
laboratorium, filosofie magister Gustaf Konstantin Bergman.

Anton Alfthan, som avlidit 1933, ersattes först 1938 då bankdirektören vid Nor-
diska Föreningsbanken, filosofie magister Per H. Norrmén invaldes. Styrelsen 
fick sålunda följande sammansättning: Gustaf Aminoff (ordförande), Gustaf 
Konstantin Bergman, Leonard H. Borgström, Pentti Eskola och Per H. Norrmén.  

Gustaf Konstantin Bergman avled och ersattes av filosofie doktor Bertil 
Nybergh på Helsingfors stads mandat.

Styrelsen beslöt besätta den vakanta platsen efter Per H. Norrmén som avlidit  
1945 med ministern, filosofie doktor Henrik Ramsay som även muntligen  
accepterade. Han avled dock tre månader senare innan beslutsprotokollet hann 
justeras, därför stadfästes hans medlemskap i styrelsen aldrig officiellt.

Pentti Eskola. Foto: Geo-
logiska forskningscentralen.

Leonard H. Borgström avled den 1 mars 1954 och i augusti samma år avled 
även Bertil Nybergh. Styrelsen var nu decimerad till endast två personer: Gus-
taf Aminoff och Pentti Eskola.

Styrelsen utsåg föreståndaren för Nordiska Föreningsbankens notariat, vicehä-
radshövding, diplomekonom Kaj Erik Östensson till den sedan 1951 vakanta sty-

1954  
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Den sedan 1954 vakanta platsen i styrelsen besattes med verkställande direk-
tören för Fiskars, diplomingenjören och bergsrådet Fjalar Holmberg.

Pentti Eskola begärde avsked ur styrelsen med hänvisning till sin höga ålder, 
82 år, och ersattes, på åtgärd av Helsingfors universitet, av professor Matti 
Saksela. Kaj Erik Östensson begärde även avsked samma år och posten förblev 
tillsvidare vakant.

Chefen för notariatavdelningen vid Nordiska Föreningsbanken, vicehäradshöv-
ding Henrik Nybergh, sedermera medlem av direktionen och vice verk ställande 
direktör vid banken, valdes till styrelsemedlem på den vakanta posten. Sty-
relsen fick sålunda följande sammansättning: Gustaf Aminoff (ordförande), 
Carl-Gustav Londén, Fjalar Holmberg, Henrik Nybergh och Matti Saksela.

Henrik Nybergh utsågs 
till styrelsens ordförande 
och sekreterare – ett åta-
gande som fortsatte under 
hela hans period i styrel-
sen.  Professorn i geologi 
och mineralogi vid Åbo 
Akademi Nils Edelman 
utnämndes av styrelsen 
till vetenskaplig sekrete-
rare, utanför styrelsen.

Nils Edelman.  
Foto: Carl Ehlers

  1962

  1964

  1967

  1968

relseplatsen. Senare under året utnämnde Helsingfors stadsfullmäktige diplom-
ingenjör Carl-Gustav Londén till ny styrelsemedlem efter Bertil Nybergh. 

Styrelsens sammansättning med en vakant plats blev år 1954 följande: Gus-
taf Aminoff (ordförande), Pentti Eskola, Carl-Gustav Londén och Kaj-Erik 
Östensson.

Gustaf Aminoff avgick efter fem decennier i stiftelsens styrelse och efterträd-
des av överdirektören för Geologiska forskningscentralen, teknologie doktor 
Herman Stigzelius.

1970  

1954 forts.
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Professor Matti Saksela avgick ur styrelsen och 
ersattes följande år av biträdande professor Oke 
Vaasjoki utsedd av Helsingfors universitet.

Styrelsen bestod av Henrik Nybergh (ordfö-
rande), Carl-Gustav Londén, Fjalar Holmberg, 
Herman Stigzelius och Oke Vaasjoki. Nils Edel-
man fungerade som vetenskaplig sekreterare. 

Fjalar Holmberg och Oke Vaasjoki avled. Stadsfullmäktige i Helsingfors  
utsåg professor Nils Edelman till styrelsemedlem och Helsingfors universitet  
utsåg professor Heikki Tuominen att efterträda Vaasjoki.

Styrelsen fick sålunda följande sammansättning: Henrik Nybergh (ord-
förande), Carl-Gustav Londén, Herman Stigzelius, Heikki Tuominen och 
Nils Edelman, som fortsatte att sköta uppdraget som vetenskaplig sekreterare.

Herman Stigzelius avgick ur styrelsen och efterträddes av Wärtsiläs verkstäl-
lande direktör, bergsrådet Tor Stolpe.

Edelman, som nått pensionsålder, avstod från uppdraget som vetenskaplig 
sekreterare. I stället utnämndes biträdande professorn i geologi och mineralo-
gi vid Åbo Akademi Carl Ehlers till vetenskaplig sekreterare utanför styrelsen.

Heikki Tuominen avled år 1985 och Helsingfors universitet utsåg professor 
Ilmari Haapala till ny styrelsemedlem.

Styrelsen bestod sålunda av Henrik Nybergh (ordförande), Nils Edelman, 
Ilmari Haapala, Carl-Gustav Londén och Tor Stolpe medan Carl Ehlers 
fungerade som vetenskaplig sekreterare utanför styrelsen.

Nils Edelman och Carl-Gustav Londén avgick ur styrelsen. Professor Carl 
Ehlers invaldes efter Nils Edelman och Svenska litteratursällskapets verk-
ställande direktör, ekonomie magister Henry Wiklund, utsågs av Helsingfors 
stadsfullmäktige att efterträda Carl-Gustav Londén. 

1971  

1974  

  1980

  1982

  1986

  1988

Ilmari Haapala avgick ur styrelsen och till ny styrelsemedlem utsåg Helsing-
fors universitet biträdande professor Ragnar Törnroos.  

Styrelsens ordförande Henrik Nybergh avgick ur styrelsen och Henry Wik-
lund utsågs till ny ordförande och sekreterare i stället för Nybergh. Till ny 

1991 

1995 

Henrik Nybergh. Foto: Nordea.
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styrelse medlem valdes direktören vid Stockmann, ekonomie magister Karl W. 
Stockmann. Styrelsen bestod sålunda av Henry Wiklund (ordförande), Karl W. 
Stockmann, Tor Stolpe, Ragnar Törnroos och Carl Ehlers, som även verkade 
som vetenskaplig sekreterare.

Tor Stolpe avgick ur styrelsen och efterträddes av vice verkställande direktö-
ren vid Partek, teknologie licentiat Patrick Enckell. 

 

Placeringsdirektör Carl-Johan Björksten vid Nordea Private Wealth Manage-
ment utsågs till stiftelsens sekreterare. Därtill beslöts att vetenskapliga sekre-
teraren i fortsättningen skulle gå under benämningen ”stiftelsens vetenskapli-
ga ombudsman.”

Styrelsen tillsatte en expertkommitté för beredning av utannonserade under-
stöd. Den bestod av Patrick Enckell (ordförande), Carl Ehlers (vetenskaplig 
ombudsman) och de externa medlemmarna teknologie licentiat Alec Estlan-
der från Finlands miljöcentral och filosofie doktor Heikki Vartiainen, tidigare 
gruvinspektör vid Handels- och industriministeriet.

Carl-Johan Björkstén avgick som sekreterare i slutet av 2007 och ersattes av 
Senior Wealth Manager Carl-Richard Lundell från Nordea Private Wealth 
Management 2008.  

Patrick Enckell avgick ur styrelsen och ersattes av industrirådet Christer 
Sundström, tidigare verkställande direktör för Nordkalk. Den sistnämnde blev 
även ordförande i expertkommittén.

Placeringsdirektör Stefan von Knorring vid Nordea Private Wealth Manage-
ment efterträdde Carl-Richard Lundell som sekreterare.

1996 

  2001

  2002

  2008

  2009

  2010

Stiftelsens expertkommitté vid sitt sammanträde 2013. Fr.v. Alec Estlander, 
Christer Sundström, Carl Ehlers och Heikki Vartiainen.

1995 forts.
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Helsingfors universitet utsåg professor Veli-Pekka Salonen till ny styrelse-
medlem efter Ragnar Törnroos.

Styrelsen hade jubileumsåret 2015 följande sammansättning: Henry Wiklund 
(ordförande), Veli-Pekka Salonen, Karl W. Stockmann, Christer Sundström, 
samt Carl Ehlers, vetenskaplig ombudsman. Stefan von Knorring fungerade 
som sekreterare.

Auktoriserade revisorer var ekonomie magister Vilhelm Holmberg och eko-
nomie magister Henrik Holmbom.

Expertkommittén bestod av Christer Sundström, Carl Ehlers, Alec Estlan-
der och Heikki Vartiainen.

Styrelsen för K.H.Renlunds stiftelse jubileumsåret 2015. Fr.v. Karl W. Stock-
mann, stiftelsens ordförande Henry Wiklund, stiftelsens vetenskapliga ombudsman 
Carl Ehlers, expertkommitténs ord förande Christer Sundström,Veli-Pekka Salonen 
samt stiftelsens sekreterare Stefan von Knorring (utanför styrelsen). Foto: Cata 
Portin.

2014 

2015 
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Stiftelsens understöd 1969–2015
inom parentes angivna värden i euro avser 2014 års penningvärde. observera även den 
rubricerade övergången från mark till euro från och med år 2002. 

Förkortningar: ÅA, Åbo Akademi; HU, Helsingfors universitet; TY, Turun yliopisto; 
OY, Oulun yliopisto; TKK, Tekniska högskolan; TTKK, Tampereen teknillinen korkea-
koulu; GTK, Geologiska forskningscentralen; VTT, Statens tekniska forskningscen-
tral; JY, Jyväskylän yliopisto; SYKE, Finlands miljöcentral; KY, Kuopion yliopisto; TTY, 
Tampereen tenillinen yliopisto; AU, Aalto-universitetet; UEF, University of Eastern 
Finland; GEOPOLIS, geopolis teknologiakeskus pyhäjärvi; CENTRIA, Ammattikorkea-
koulu Centria; NOVIA, Yrkeshögskolan Novia.

1969 mark
Rosenqvist, Harry 
ÅA

Jussarö Gruva sammanställning av arkivmaterial (17 790 €) 12 000

1970
Rosenqvist, Harry 
ÅA

Jussarö Gruva sammanställning av arkivmaterial (26 264 €) 18 200

1971
Sundroos, Anders 
och Törnqvist, Jan 
HU

Undersökning rörande de ekonomiska möjligheterna att bryta, 
bearbeta och transportera mjuka bergarter för byggnadsända-
mål (13 552 €)

10 000

1972-1977
Bergman, Leif  
ÅA

Tennprospekteringsarbeten i de åländska rapakivibergarterna 
(205 092 €)

240 342

1978-1981
Bergman, Leif  
ÅA

Kalkstensprospekteringar i Jomalaområdet, Åland (68 461 €) 126 162

1982-1983
Öhberg, Jari  
ÅA

Byggnadsstensstudier i SW Finland (37 059 €) 97 820



70

Hundra år av malmdrömmar

1984-1987 mark
Aapola, Roger ÅA Byggnadsstensstudier i Finland (126 479 €) 392 745

1988 mark
Aapola, Roger och 
Ånäs, Mikael ÅA

Byggnadsstensstudier i Finland (28 301 €) 97 255

1989-1997
Selonen, Olavi ÅA Byggnadsstensstudier i Finland (514 291 €) 1 758 844

1993
Lonka, Harriet Kallioperän ruhjevyöhykkeet ja pohjavesi (4 246 €) 18 000

1998
Björklund, Alf ÅA Identifiering av förorenat vatten runt avstjälpningsplatser med 

Självpotentialmätningar (26 185 €)
117 000

Lindroos, Alf ÅA Guld och basmetaller i Kimito-Kisko gruvdistrikt (53 196 €) 240 000
Törnroos, Ragnar 
HU

Prospektering av smyckes- och prydnadssten i Vittinkizonen i 
Sydösterbotten (25 058 €)

120 000

sammanlagt 1998: (106 753€) 477 000 

1999
Björklund, Alf ÅA Självpotentialmätning av djupgående föroreningar i grundvat-

ten (40 277 €)
182 000

Lindroos, Alf ÅA Guld och basmetaller i Kimito-Kisko gruvdistrikt (52 887 €) 238 983
Törnroos, Ragnar 
HU

Prospektering av smyckes- och prydnadssten i Vittinkizonen i 
sydösterbotten (30 982 €)

140 000

sammanlagt 1999: (124 146 €) 560 983

2000
Björklund, Alf ÅA Självpotentialmätning av djupgående föroreningar och dricks-

vattenmagasin (51 812 €)
242 000

K. H.Renlunds  
Museum, Karleby

Understöd för mineralsamlingen (2 141 €) 10 000

Kriegsman, Leo TY Betydelsen av fluor i ortoamfiboldominerade Cu-Zn-Pb mal-
mer (21 410 €)

100 000

Lindroos, Alf ÅA Guld och basmetaller i Kimito-Kisko gruvdistrikt (64 230 €) 300 000
Oravais Hembygds-
förening

Informationsmaterial/broschyr för Oravais Stenpark (13 103 €) 61 200

Törnroos, Ragnar 
HU

Prospektering av smyckes- och prydnadssten i Vittinkizonen i 
Sydösterbotten (12 846 €)

60 000

Törnroos, Ragnar 
HU

Undersökning av arsenik i grundvatten (21 410 €) 100 000

sammanlagt 2000: (186 952 €) 873 200
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2001 mark
Björklund, Alf ÅA Självpotentialmätning av djupgående föroreningar och dricks-

vattenmagasin (27 861 €)
133 500

Eklund, Olav TY Glimmermineral som naturliga ammoniumabsorptionsmedel 
(4 174 €)

20 000

Kriegsman, Leo TY The role of fluorine in orthoamphibolite dominated Zn-Cu-Pb 
deposits (22 122 €)

106 000

Lindblom, Joachim 
TY

Mineralogisen luminisenssispektromerin tutkiminen ja kehittä-
minen (16 279 €)

78 000

Lindroos, Alf ÅA Guld och basmetaller i Kisko-Kimito gruvdistrikt (51 206 €) 245 358
Oravais Hembygds-
förening

Oravais Stenpark (15 653 €) 75 000

Åström, Mats ÅA Assessment and studies of new techniques for drainage of 
acidic cultural soils (41 949 €)

201 000

sammanlagt 2001: (179 244 €) 858 858

2002 euro
Lindblom, Joachim 
TY

Mineralogisen luminisenssispektromerin tutkiminen ja kehitt-
äminen

16 818

Lindroos, Alf ÅA Guld och basmetaller i Kisko-Kimito gruvdistrikt 45 000
Kriegsman, Leo TY The role of fluorine in orthoamphibolite dominated Zn-Cu-Pb 

deposits
6 000

Ratia, Aatto  Bokprojekt 2 000

Raitala, Riku HY och 
Stålfors, Tom ÅA

Sample preparation techniques for Platinum-group ele-
ment-bearing mafic-ultramafic rocks, a pilot project

21 260

Sundblad, Krister och 
Eklund, Olav TY

Geologi och malmpotential runt mantlade gnejsdomer i syd-
östra Finland och Sordavala-området

10 000

Åström, Mats ÅA Urbangeokemi 50 500
sammanlagt 2002: (185 183 €) 151 578

2003
Alapieti, Tuomo OY Mafisk magmatism och relaterade PGE, Ni, Cu, Cr malmer 8 000
Breilin och Pekkala 
GTK

GEONAT, Kvarkenprojektet 20 000

Eklund, Olav TY Glimmermineral som naturliga ammoniumadsorptionsmedel 15 000
Gehör, Seppo OY Nb-Ta-regolitmalmer i Sokli, hydrogeokemi och ämnesdisper-

sion 
30 000

K. H.Renlunds  
museum, Karleby

Material till muséet 5 000

Laine, Eevaliisa TKK Geomatematisk studie av komplexa anisotropier i finsk berg-
grund

7 000

Lindblom, Joachim 
TY

Studier av luminiscensspektrografi i mineral 15 000
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Mattila, Harri TTKK Konferensresa i samband med projekt om avfallsvatten i gles-
bygder

2 350

Raitala, Riku HY och 
Stålfors, Tom ÅA

Platinamineral-anrikning för prospektering 33 000

Räisänen, Mika HU Mineralegenskaperna hos krossgrus i förhållande till damm-
bildningen vid användningen

10 000

Salonen, Veli-Pekka 
HU

Möjligheter att utvinna färgpigment ur finska gruvavfall (Falu-
rött) 

3 000

Sundblad, Krister och 
Eklund, Olav TY

Malmpotential runt mantlade gnejsdomer i SE Finland och 
Sordavala

15 800

Törnroos, Ragnar 
HU

Guld och platina i alluviala avlagringar i Lappland 7 000

Åström, Mats ÅA Tekniker för dränering av jordbruksmark, på sura sulfatjordar 51 000
sammanlagt 2003: (269 024 €) 222 150

2004
Alapieti, T. och  
Törmänen, T. OY

Laserablaatio ICP-MS tutkimukset Gorda-harjanteen sulfidi-
mineralisaatioista ja niiden käyttö esiintymien tutkimisessa 

8 000

Breilin GTK Fortsättning på GEONAT-projektet 20 000
Edén, Peter GTK Pohjanmaan geomatkailukohteiden kehittäminen 5 000
Eklund, Olav TY Glimmermineral som naturliga ammoniumabsorptionsmedel 

(ansökan om förlängning av projektet)
20 000

Gehör, Seppo OY Soklin Nb-Ta-regoliittimalmin hydrogeokemian ja alkuainedis-
persion mallinnus (ansökan om fortsättning på projektet) 

20 000

K. H.Renlunds muse-
um, Karleby

Skötsel av samlingar, smärre anskaffningar etc. 6 000

Karhu, Juha HU Isotoopisten ja geokemiallisten menetelmien hyväksikäyttö 
pohjavesien viipymän arvioinnissa 

19 000

Kinnunen, Aulis 
Outokumpu Oyj

Studier av Kutemajärvi guldfyndighet (slutförande av en nästan 
färdig doktorsavhandling)

4 000

Laine, Eevaliisa TKK Geomatematiska studier av komplexa anisotropier och sprickor 
i berggrunden i Finland

2 500

Liikanen Endomi-
nes/Hosko Gold

Praktisk-geologisk undersökning om guldets strukturella kon-
troll och kontinuitet i Hosko fältet, Ilomantsi

35 000

Lindblom, Joachim 
TY

Mineralogisen luminisenssispektroskopian tutkiminen ja 
kehittäminen

14 000

Lindborg, Timo 
Kalvinit Oy

Geofysikaliska undersökningar av ilmenitfyndigheter i Käl-
viä-gabbrostråket. Råmaterial för titanoxidtillverkning

20 000

Lindroos, Lill och 
Rajander ÅA

Direktbestämning av svavelisotopförhållanden i mineral med 
PIGE analysmetod

4 400

Lunkka, Juha Pekka 
OY

New metodological approach to manage aquifers; a pilot study 
on the internal structures of the glaciofluvial aquifer area 
between Vihanti and Piippola

25 000

Nyström Annika, TY Metamorfos och isotoper i SW Finlands berggrund 7 000

euro
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Peltonen, Petri 
S. Geologinen Seura

Utvecklingsstöd till Bulletin of the Geological Society of 
Finland 

4 000

Pesonen, Lauri HU Physical properties, petrography and paleomagnetism in deep 
drillcore in Outokumpu 

14 000

Pieniniemi Kari, 
CENTRIA

Magnesiittihiekan jalostaminen tulenkestäväksi Mg-oksi-
di-Mg-silikaatti materiaaliksi Mondo minerals:n talkkituotan-
non sivutuotteena

5 000

Raitala, Riku HU och 
Stålfors, Tom ÅA

Mahdollisuuksia granaattimineraalien hyödyntämisestä Suo-
messa 

29 000

Rakennusgeologinen 
yhdistys

Oppikirjan tekeminen: RAKENNUSGEOLOGIA III — 
Geologia ympäristötoiminnassa 

5 000

Räisänen, Mika HU Kalliolouhosten ja rakennuskivilouhimoiden tuotteiden ja 
ympäristövaikutusten parantaminen

17 000

Sundblad, K. och 
Eklund, O. TY

Geology and ore potential around mantled gneiss domes in 
south-eastern Finland and the Sortavala area

30 000

Taipale, Kalle GEO-
POLIS

Regional karakterisering av malmblock i Uleåborgs och Vasa 
län, Malmilohkareiden sormenjäljet

20 000

Törnroos, Ragnar 
HU

Guld och platina i alluviala avlagringar i Lappland 9 000

Virtasalo, Joonas TY Ympäristömuutokset saaristomeren sedimenteistä 7 000
Väisänen, Markku 
TY

Kiskon hiertovyöhykkeen kultapotentiaalin kartoitusprojekti 5 200

Åström, Mats ÅA Sura sulfatjordar i kustnära åkermark - minimering av miljöpå-
verkan, utveckling av praktisk hantering

45 000

sammanlagt 2004: (483 641 €) 400 100

2005
Alapieti, Tuomo OY Laserablaatio ICP-MS tutkimukset Gordaharjanteen sulfiidi-

mineralisaatiossa
14 000

Breilin, Olli GTK GEONAT-Geological information and nature values for the 
sustainable development of the Kvarken area

20 000

Åström, Mats ÅA Sura sulfatjordar under kustnära åkermark 25 000
Eklund, Olav TY Tilläggsfinansiering för TEKES-projekt om glimmerminera-

lens ammoniumabsorption
20 000

Gehör, Seppo OY Soklin Nb-Ta regoliittimalmien tutkimus 25 000
Karhu, Juha HY Isotooppisten menetelmien käyttö pohjavesien viipymän 

arvioinnissa
21 700

Lindroos, Alf ÅA In situ-bestämning av svavelisotoper med PIGE 24 500
Pesonen, Lauri HU Physical propertiesand palaeomagnetism of the deep drill core 

from Outokumpu
2 500

Pieniniemi, Kari 
CENTRIA

Talkin rikastuksen sivutuotteena syntyvän magnesiittihiekan 
jalostaminen tulenkestäväksi materiaaliksi

5 000

Räisänen, Mika HU Fortsatta stenmaterialundersökningar med överblivna 
stipendie medel från 2004

13 438

Sundblad, Krister TY Cu-Zn-Pb-malmer i Tohmajärvi. Diamantförande gångar i 
Elisenvaara 

27 110

euro
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Hundra år av malmdrömmar

Taipale, Kalle GEO-
POLIS

Slutförande av projektet Malmi lohkareiden sormenjäljet 10 000

Väisänen, Markku 
TY

Kiskon hiertovyöhykkeen kultapotentiaali 4 100

Virtasalo, Joonas TY Ympäristömuutokset saariston sedimenteissä 10 000

sammanlagt 2005: (266 244 €) 222 148

2006
Eklund, Olav ÅA Geoturismin edistäminen Virossa ja Suomessa – oppien tunte-

maan maan menneisyyttä
20 000

Eklund, Olav ÅA Glimmermineral som naturliga ammoniumadsorptionsmedel 11 400
Gehör, Seppo OY Puolangan alueen kaoliniittivarojen hyödyntäminen mineraali-

valmistuksessa – mineraaliteknisten sovellutusten toimivuuden 
testaaminen ja arviointi

23 200

Karelia Beryll Oy Lisätutkimusten suorittamiseksi nykyisellä, sekä uudella 
kaivospiirialueella graniitti-pegmatiitin laajuuden, siinä olevien 
jalometallien, sekätaloudellisesti kannattavasti hyödynnettävien 
teollisuusmineraalien selvittämiseksi

40 000

Karell, Fredrik ÅA Magnetic fabric investigation and intrusion mechanism of se-
lected multiple intrusions within the Wiborg rapakivi batholith

14 700

Kauppila, Tommi 
GTK

Kehittää Arcellacea – määrityksiin, geokemiaan ja numeerisiin 
monimuuttujamenetelmiin perustuvan tutkimusmenetelmän 
käyttöä kaivostoiminnan ympärisövaikutusten kohdekohtaises-
sa arvioinnissa Suomessa

20 000

Korja, Annakajsa HU Seismisten aineiston geologinen tulkinta ja 3D-mallinnus 12 000
Korkka-Niemi, Kirsti 
HU

Tredimensionell geologisk och hydrogeologisk modellering 
av grundvattenreservoarer med Kaurinsalmi-akvifären som 
exempel

21 750

Laine, Eevaliisa TKK Rakennusgeologiset kallioluokitukset ja niihin liityvien epävar-
muuksien määrittäminen ja esittäminen käyttäen tilastollista 
päättelyä ja geologisia 3D- ja paikkatieto-ohjelmistoja

20 000

Peltonen, Petri GTK Tyrisevän intruusion petrologia, nikkelipotentiaali ja 3D-mal-
linnus

14 700

Pesonen, Lauri HU Physical properties and palaeomagnetism of the deep drill core 
from Outokumpu

14 700

Pitkäranta, Reijo TY Suupohjan seudun moreenipeitteisten sora- ja hiekkakerrostu-
mien mittasuhteet, stratigrafia, ja geologinen tausta

11 300

Saarinen, Timo TY Nopeat ilmastonmuutokset Suomessa viimeisen 7000 vuoden 
aikana vuosilustosedimenttien avulla – lipidit biomarkkereina

30 000

Sundblad, Krister TY 
och Björklund, Alf 
ÅA

Forsbygruvan – en gyllene legend om silver i södra Finland 13 960

Taipale, Kalle GEO-
POLIS

Pienkaivosyrittäjäkurssin yksittäisrahoitusosuus 8 000

euro
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Torhola, Marianne 
TY

Vermikuliitin nanomineraloginen tutkimus 12 960

Tuhkanen, Tuula 
TTY

Orgaanisen aineen sorptio maa-aineksen tekopohjaveden 
muodostuksessa

15 000

Tuovinen, Nanna TY Piilevästratigrafia ja ympäristömuutokset saaristomerellä vii-
meisten 8000 vuoden aikana

15 000

Wahlström, Margare-
ta VTT

Testningsmetodik för miljöbedömning av sulfidhaltiga gruvav-
fall

34 000

Woodard, Jeremy TY The Naantali carbonatite project 14 700
Åström, M. ÅA 
och Universitetet i 
Kalmar

Utveckling av ett administrativt instrument för minimering av 
metall- och syraläckage från sura sulfatjordar 

35 400

sammanlagt 2006: (474 342 €) 402 770

2007
Alapieti, Tuomo OY Mafinen – ultramafinen magmatismi ja siihen liittyvät plati-

na-nikkeli-kupari ja kromimineralisaatiot
10 000

Andersen, Matts 
Sundom Bygdeför-
ening

Meteoria Söderfjärden – ett POMO+ utvecklingsprojekt 5 000

Eklund, Olav TY Geoturismin edistäminen Virossa ja Suomessa oppien tunte-
maan Maan menneisyyttä

5 000

Eklund, Olav TY Undersökning av lamprofyrbergarter i Savolax 15 000
Gehör, Seppo OY Puolangan alueen kaoliniittivarojen hyödyntäminen materiaali-

valmistuksessa
20 000

Granlund, Johan 
Eckerö museum

Sammanställning av en utställning över Ålands Geologi i 
muséets utrymmen

2 000

Hanski, Eero OY Kaivannais- ja metalliteollisuuden kuonien sorptiotutkimukset 20 000
Hartikainen, Salla 
HU

Lyijyllä saastuneiden maiden kunnostus Kemira biotiitin avulla 9 000

Jylänki, Jouko Silver 
Resources Oy

Taivaljärven hopea-sinkki-lyijy-kulta-esiintymän 3D mallin-
taminen, uuden mineraalivarantoarvion laskenta ja alustavan 
louhintateknisen suunnitelman laatiminen

35 000

Karell, Fredrik ÅA Magnetic fabric investigation and intrusion mechanism of se-
lected multiple intrusions within the wiborg rapakivi batholith

17 000

Karhu, Juha HU Geoportaalin käynnistyminen 10 000
Kauppila, Tommi 
GTK

Kaivostoiminnan ympärisövaikutusten kvantifioiminen arcella-
cea- määritysten ja geokemian avulla

18 777

Korja, Annakajsa HU FIRE heijastusluotausaineiston geologinen tulkinta ja 3D 
mallinnus

17 820

Korkka-Niemi, Kirsti 
TU

3D geologisk och hydrologisk modellering av grundvatten-
reservoar med Kaurinsalmi-akvifären som exempel

8 400

Laiho, Taina TY Vermikuliitin nanomineraloginen tutkimus 18 200

euro
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Hundra år av malmdrömmar

Laine, Eevaliisa 
TKK/GTK

Rakennusgeologiset kallioluokitukset ja niihin liittyvien epä-
varmuuksien määrittäminen käyttäen tilastollista päättelyä ja 
geologisia 3D paikkatietoohjelmistoja

10 000

Lindroos, Alf ÅA Utveckling av PIGE-metoden för direkt in situ bestämning av 
isotopförhållandet 34S/32S i mineral för tillämpning på mät-
ning av isotopfraktionering i sulfider och sulfater

15 000

Marjakangas, Reino 
Oy Kati Ab

Malmiesiintymien etsiminen ja tutkiminen Ylivieskan Rau-
daskylässä

5 000

Meriläinen, Jyri 
Scanmining Oy

Kultapotentiaalin selvitys Sattasvaaran komatiittijaksolla  
moreenin raskasmineraaligeokemian keinoin

6 000

Nenonen, Keijo   
S. Geologinen Seura

Seuran verkkopalveluiden ja oppimateriaalin verkkopalvelun 
kehittämiseen

3 000

Nygård, Niklas och 
Rune

Undersökning av malmförande greisenbildningar inom rapaki-
viområdet i Östra Nyland

2 000

Nyman, Samuel TY Nopeat ilmastonmuutokset Suomessa viimeisen 7 000 vuoden 
aikana vuosilustosedimenttien avulla – lipidit biomarkkereina

20 000

Okkonen, Jarkko OY Pohjaveden kestävä käyttö ja pohjavedenotto muuttuvassa 
ympäristössä

15 000

Peltonen, Petri GTK Svekofennisten Ni-malmien Re-Os isotooppisystematiikka – 
malmigeneettiset sovellutukset

14 700

Peltoniemi, Markku 
TKK

Maakosteuden jakautuminen ja sen muutoksen monitorointi 
hydrogeologisen mallin rakentamiseksi

21 000

Räsänen, Matti TY Bioturbaation vaikutus Itämeren sedimenttien rakenteeseen ja 
koostumukseen

25 000

Saarinen, Timo TY Vuosilustosedimentteihin tallentunut maan magneettikentän 
sekulaarivaihtelu viimeisen 10 000 vuoden aikana

20 000

Sorvari, Jaana TKK Pilaantuneen maaperän ja pohjaveden riskihallintaratkaisujen 
ekotehokkuus

4 000

Sundblad, Krister TY Forsbygruvan – en gyllene legend om silver i södra Finland 12 000
Sundblad, Krister TY Cu-Au-förekomster längs den Arkeisk-Proterozoiska gränsen 

i Karelen
20 000

Tuisku, Pekka OY Lapin Korundien alkuperä 3 500
Turunen, Ossi Pyhä-
järven Kehitys Oy

Esiselvitys Phyäjärven piimaavarojen teknis-taloudellisesta 
hyödynnettävyydestä uusissa teollisissa sovellutuksissa

9 000

Tuovinen, Nanna, TY Saariston ja läntisen Suomenlahden kehitys viimeisen jääkau-
den jälkeen

14 700

Uotila, Leena Tek-
nokas

Valtakunnallinen Teknokas – teknologiakasvatuksen keskus, 
malmista metalliksi

8 500

Wahlström,  
Margareta VTT

Testningsmetodik för miljöbedömning av sulfidhaltiga gruv-
avfall

20 000

Woodard, Jeremy TY The Naantali carbonatite: characterisation of the emplacement 
and subsequent alteration of a mantle-sourced carbonatite dyke 
swarm in SW Finland

10 000

Zevenhoven, Ron 
ÅA

Carbonation of magnesium silicate minerals for long-term 
storage of carbon dioxide, using a high pressure gas-solid 
process

23 000

euro
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Åkerback, Nina 
Svenska Yrkeshög-
skolan Vasa

A mineralogical approach for recovering ammonium nitrogen 
and its reuse as plant nutrient

20 000

Åström, Mats ÅA Utveckling av ett administrativt instrument för minimering av 
metall- och syraläckage från sura sulfatjordar

20 000

Pro gradu-pris 5 000

sammanlagt 2007: (617 645 €) 537 597

2008
Airo, Meriliisa GTK Mafisiin intrusioihin liittyvien kultamineralisaatioiden petro-

fysikaalinen karakteristiikka 
5 200

Andersen, Mats 
Sundom

Meteoria Söderfjärden – färdigställandet av centret 12 000

Bućko, Michal S. 
HU

Maantiepölyn levinnäisyyden kartoitus magnetismin avulla  
– uusi sovellutus Suomessa

15 000

Eklund, Olav TY Carbonates in energy technology 5 500
Gehör, Seppo OY Puolangan alueen kaoliniittivarojen hyödyntäminen materiaali-

valmistuksessa
20 000

Geologiska Sällska-
pet i Finland

Nyutgivning och modernisering av Pentti Eskolas klassiska 
geologilärobok Kiteet ja Kivet

15 000

Granlund, Johan 25 st informationsskyltar till stenparken vid Ålands Jakt- och 
Fiskemuseum, Eckerö

2 000

Hanski, Eero OY Teräskuonan sorptio-ominaisuudet 23 000
Heikkinen, Päivi M. 
GTK, TY

Sulfifimalmikaivosten rikastushiekka-alueidan ympärisövaik-
utukset – geokemialliset ja mineralogiset tutkimusmenetelmät 
jälkihoidossa

2 500

Jylänki, Jouko  
Silver Resources Oy

Taivaljärven hopeakaivosprojekti, jatkohakemus kaivoksen 
malmivarantojen määrän ja laadun tutkimuksiin

50 000

Karelia Beryl Oy Lisätutkimuksia nykyisellä sekä uudella kaivospiirialueella peg-
matiitin laajuuden, jalokivimineraalien, ja teollisuusmineraalien 
selvittäminen

20 000

Karell, Fredrik ÅA Magnetic fabric investigation and intrusion mechanism of se-
lected multiple intrusions within the wiborg rapakivi batholith

18 500

Karhu, Juha HU Geoportaalin käynnistyminen 10 000
Kauppila, Tommi 
GTK

Kaivostoiminnan ympärisövaikutusten kvantifioiminen arcella-
cea- määritysten ja geokemian avulla

20 000

Klöve, Björn OY Impact of climate change and land use on esker ground water 
resources and dependent ecosystems

24 000

Korja, Annakajsa  
et al. HU

Seismisen FIRE heijastusluotausaineiston geologinen tulkin-
ta ja 3D mallinnusSeismisen FIRE heijastusluotausaineiston 
geologinen tulkinta ja 3D mallinnus

25 000

Korkka-Niemi, Kirsti Sedimenttiakvifäärin hydrogeokemiallinen vaihtelu ja sen 
yhteys 3D mallinnetun geologiseen rakenteeseen ja pohjaveden 
virtaukseen

20 000

Laiho, Taina TY Vermikuliitin nanomineraloginen tutkimus 18 200

euro
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Hundra år av malmdrömmar

Laine, Eevaliisa och 
Markovaara-Koivisto, 
M. TKK

Rakennusgeologiset kallioluokitukset ja niihin liittyvien epä-
varmuuksien määrittäminen käyttäen tilastollista päättelyä ja 
geologisia 3D paikkatieto-ohjelmistoja

20 000

Lassi, Ulla JY Spodumenin laatu – faasimuutoslämpötila (Spodula) 21 000
Latypov, Rais Contact-type platinum deposits associated with marginal 

reversals in Finnish mafic-ultramafic intrusions
10 000

Marjakangas, R.  
och Mälkiä, R. 

Malmiesiintymien etsiminen ja tutkiminen Ylivieskan Rau-
daskylässä

5 000

Nystén, Taina SYK Natriumkloriidista kaliumformiaattiin – muuttuneen liukkau-
dentorjuntakäytännön vaikutus pohjaveden laatuun Kaurinsal-
mella

10 000

Okkonen, Jarkko OY Sustainable use of groundwater and pumping in a dynamic 
environment

20 000

Parviainen, Annika 
TKK

Ylöjärven sulfidikaivoksen rikastehiekan mineralogia ja geoke-
mia kaivosympäristössä

13 000

Peltoniemi, Markku 
TKK

Maakosteuden jakautuminen ja sen muutoksen monitorointi 
hydrogeologisen mallin rakentamiseksi

3 000

Pesonen, Lauri HU Physical properties of the Outokumpu deep drill core 17 000
Peuraniemi, Vesa OY Haukiputaan Honkasen kumpumoreenialueen rakenne sekä 

raskasmineraalitutkimus Au- ja perusmetalliviitteiden selvittä-
isessä

12 000

Placencia-Gomez, 
Roguer, G. TKK

Investigations of the oxidation-reduction conditions in conta-
minated areas by tailings using the SP-method

15 000

Postila, Heini OY Turvetuotannon valumavesien ympärivuotinen käsittely 15 000
Reinikainen, Juha 
GTK

Endomines OY:n Pampalo East-kultaesiintymän geokemialli-
nen 3D mallinnus

11 000

Roman, Seija OY Pohjois Pohjanmaan liuskevyöhykkeen pohjavesien laatu, suhde 
maaperän koostumukseen ja malminetsintätarkoituksiin

15 000

Salonen, Veli-Pekka 
HY

Itämeren rauta-mangaanisaostumien merkitys Itämeren ravin-
netaseelle

6 000

Saraperä, Sami TY Kolmiuloitteinen geologinen mallinnus ja pohjaveden virtaus-
mallinnus

15 000

Sundblad, Krister TY Polymetallic mineralization associated with anorogenic mag-
matism in Southern Finland

30 000

Suomen Kaivosyrittä-
jät

Meeri Myllykankaan palkitsemiseksi pro gradu työstä: Uu-
distuva kaivoslaki ja kaivoshankkeiden ensivaiheeseen sovel-
lettuva kuulemis- ja osallistumismenettely

500

Taipale, Kalle  Kirjahanke: Toimiva Maa 1 000

Uotila, Leena och 
Kiema, T. Ylivieska

Malmi metalliksi – näyttely- ja työpajasisällöt. Valtakunnallinen 
Teknokas, Teknologiakasvatuksen keskus

8 000

Wahlström, Margare-
ta VTT

Testningsmetodik för miljöbedömning av sulfidhaltiga gruvav-
fall – fortsättning

30 000

Zeevenhoven, Ron 
ÅA

Carbonation of magnesium silicate minerals for long-term 
storage of carbon dioxide, using a high pressure gas-solid 
process

20 000

euro



K. H. Renlunds stiftelse 1915–2015

79

Åström, M. ÅA 
och Universitetet i 
Kalmar

Presentation av den utförda finländska forskningen beträffande 
sura sulfatjordar på en internationell konferens i Kina

2 500

Österholm, Peter ÅA Åtgärder för att skydda Larsmo-Öjasjön 18 000
Pro gradu-pris 5 000

sammanlagt 2008: (694 368 €) 628 900

2009
Andersen, Mats Sun-
dom Bygdeförening

Meteoria Söderfjärden – Utveckling av centret 5 000

Bućko, Michal S. HU Maantiepölyn levinnäisyyden kartoitus magnetismin avulla – 
uusi sovellutus Suomessa

17 000

Eklund, Olav (Laiho, 
Taina) TY

New Markets for Vermiculite samt Vermikuliitin nanominera-
loginen tutkimus

50 000

Ikonen, Maiju HU Turkistilat ja niiden aiheuttama pohjaveden pilaantuminen 3 000
Johnson, Peter K. H.
Renlunds museum

Viljo Nissisen mineralikokoelman kehittäminen 20 000

Jylänki, Jouko Silver 
Resources Oy

Taivaljärven hopeakaivosprojekti. Jatkohakemus koskien Tai-
valjärven kaivosalueen infrarakentamiseen liittyviä ympäristö- 
ja soveltuvuustutkimuksia

35 000

Kaivannais-
teollisuusyhdistys

Kaivannaisalan ympäristöpäivät 2009-seminaari 6 000

Karhu, Juha HU Geoportaalin käynnistyminen 11 500
Kauppila, Tommi 
GTK

Kaivostoiminnan ympärisövaikutusten kvantifioiminen arcella-
cea- määritysten ja geokemian avulla

18 350

Korja, Annakajsa HU Kallioperän kolmiuloitteinen deformaatiomalli 40 000
Korkka-Niemi, Kirsti 
TY

Sedimenttiakviferin sisäinen hydrogeokemiallinen vaihtelu ja 
sen yhteys akviferin kolmiulotteisesti mallinnettuun geologi-
seen rakenteeseen ja pohjaveden virtaukseen

30 900

Kyläkoski, Markus 
OY/GTK

SGA-konferenssi ja Cloncurryn alueen ekskursio 3 900

Lassi, Ulla JY Spodumenin laatu II – faasimuutoslämpötila (Spodula) 25 000
Latypov, Rais OY Model-based testing of the origin of marginal reversals and 

related ore deposits in mafic-ultramafic layered intrusions
18 000

Marjakangas, R.  
och Mälkiä, R. 

Malmiesiintymien etsiminen ja tutkiminen Ylivieskan Rau-
daskylässä

5 000

Miettunen, Heikki 
OY

Resestipendium inom projektet: BePGE, Advanced and sus-
tainable benefication of Platinum-group minerals in sulphi-
de-poor deposits

4 000

Nysten, Sven Korsnäs 
Mine Center

Grundade av ett Gruvmuseum i Korsnäs 10 000

Eklund, Olav TY Exakta mineralanalyser till Geodsektorn i Finland 40 000
Parviainen, Annika 
TKK

Ylöjärven sulfidikaivoksen rikastehiekan mineralogia ja geoke-
mia kaivosympäristössä

14 000

euro
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Hundra år av malmdrömmar

Pehkonen, Anna- 
Riikka OY

Rapautuminen, alkuaineiden vaihtelu ja geokemiallinen disper-
sio Soklin karbonaattikompleksissa, Pohjois-Suomessa

18 000

Pekkarinen, Lauri Pohjois-Karjalan Outokumpu-tyypin lohkareet Outokum-
pu-jakson Cu-Co-Zn-malmipotentiaalin indikaattoreina

8 396

Peuraniemi, Vesa OY Haukiputaan Honkasen kumpumoreenialueen rakenne sekä 
raskasmineraalitutkimus siellä olevien kulta- ja perusmetalli-
viitteiden selvittämisessä

12 000

Roman, Seija OY Pohjois Pohjanmaan liuskevyöhykkeen pohjavesien laatu, suhde 
maaperän koostumukseen ja sovellus malminetsintätarkoituk-
siin

10 000

Salonen, Veli-Pekka 
HU

Suomenlinnan maaperän geokemiallinen laatu 5 000

Sundblad, Krister TY Polymetallic mineralization associated with anorogenic mag-
matism in Southern Finland

35 000

Taipale, Kalle Nihak 
Oy

Kehittää menetelmä kallioperän karbonaattikiviesiintymien 
nopeaksi paikantamiseksi moreenin hienoaineksen, pH:n tai 
mineralogisen pikatutkimuksen avulla 

18 000

Torppa, Johanna 
GTK

Mallinnusinversio turvevarojen tehostettuun inventointiin 16 188

Wahlström, Margare-
ta VTT

Testningsmetodik för miljöbedömning av sulfidhaltiga gruvav-
fall – fortsättning

20 000

Vuori, Saku GTK Kohti kestävää kiviaineshuolto – hiekoitussepelin tuotannon ja 
kuljetuksen elinkaaripohjainen ympärisövaikutuksen vertailu

9 750

Zeevenhoven, Ron 
ÅA

Carbonation of magnesium silicate minerals for long-term 
storage of carbon dioxide, using a high pressure gas-solid 
process

27 500

Österholm, Peter ÅA Åtgärder för att skydda Larsmo-Öjasjön 2 277
BEP Best Environmental Practices (BEP) för gruvindustrin 50 000
Pro gradu-pris 5 000
Malmletarstipendier 5 000

sammanlagt 2009: (661 032 €) 598 761

2010
Repo, Jukka Juuan 
Dolomiitti Oy

Leppikankaan valtausalueen kalkkivarannon laadun ja määrän 
tutkiminen 

30 000

Airio, Neea HU Maa-aineksen vaikutus ampumaratamaiden puhdistukseen ras-
kasmetalleista mineraaliteknistä puhdistusmenetelmää käyttäen 
sekä puhdistetun maa-aineksen uusiokäyttömahdollisuudet 

5 000

Bernelius, Sampa 
HU

GIS-based decision making tools for sustainable aggregate 
production in urban areas of Finland 

20 000

Breilin, Olli GTK Seismisen stratigrafian soveltaminen Muhosmuodostuman ylä-
puolisten kvartäärisedimenttien sisäisen rakenteen ja pohjavesi-
muodostuman tutkimiseen, hyödyntämiseen ja suojeluun

30 000

Brozinski, Ari TY Improving the visibility of geology by developing an ICT-dri-
ven modular framework for geotourism 

10 000

euro
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Bucko, Michal HU Mapping the distribution of traffic-induced dust on road sides 
using magnetic and geochemical methods – a novel application 
in Finland 

20 000

Eklund, Olav TY Desulfurisering av rökgaser från kolkraftverk och karbonatise-
ring av mafiska bergarter

7 200

Fältmarsch, Rasmus 
ÅA

Kan multipel skleros orsakas av toxisk påverkan från metaller 
frigjorda i boreala sura sulfatjordar 

20 000

Gehör, Seppo OY Puolangan alueen kaoliniittivarantojen hyödyntäminen mate-
riaalivalmistuksessa – kaoliinivarantoselvitys

20 000

Hartikainen, Helinä 
HU

Apatiittimalmin rikastushiekka haitta-aineiden sitojana 15 000

Karhu, Juha HU Pohja- ja pintvesien laatu ja liuenneen epäorganisen hiilen 
isotooppikoostumus  

20 000

Karhu, Juha HU Geoportaalin käynnistyminen 10 000
Karjalainen, Satu 
Maaria OY

Sorptiomateriaalien käyttö fosforin pidättämisessä turvetuotan-
non valumavesiä puhdistavissa metsäojitetuissa kosteikossa

10 000

Koivuhuhta, Auri KY Kuudenarvoisen kromin esiintyminen teollisuus- ja kaivos-
ympäristössä, siihen vaikuttavat tekijät ja riskinarviointi 

20 000

Korja, Annakajsa HU Kallioperän kolmiuloitteinen deformaatiomalli 30 000
Korkka-Niemi, Kirsti 
HU

Sedimenttiakvifeerin hydrogeokemiallinen vaihtelu ja sen 
yhteys akviferin kolmiulotteisesti mallinnettuun geologiseen 
rakenteeseen ja pohjaveden virtaukseen

15 000

Laiho, Taina TY Vermikuliitin nanomineraloginen tutkimus 15 000
Lehtinen, Heli GTK Valtakunnallinen porakaivorekisteri – tarveselvitys ja pilotointi 10 000
Lehtoranta, Jouni 
SYKE

Itämeren rauta-mangaanisaostumien hyödyntäminen saastu-
neiden maiden ja merisedimenttien kunnostuksessa 

30 000

Maier, Wolfgang OY Oulu University student excursion in economic geology to 
South Africa, september 2010 

15 000

Mattila, Johanna ÅA Internal loading of phosphorus from bottom sediments to 
water in the archipelago areas of Åland , SW Finland and W 
Uusimaa 

15 000

Moilanen, Marko 
OY

Sodankylän kunnan alueella sijaitseva platinaesiintymän tutki-
mus

3 000

Mäkinen, Jari GTK Metal mobilization and the role of DOC in boreal lakes at 
seasonal overturn 

7 600

Nieminen, Pertti 
TTY

Malmimineraalien kuivarikastusmenetelmä 25 000

Parkkinen, Jyrki Taivaljärven Ag, Zn, Pb, Au, Mn -esiintymän uuden geologisen 
3D-rakennemallin kehittäminen

15 000

Peuraniemi, Vesa OY Soklin piimaaesiintymän tutkimus 15 000
Pirinen, Heikki Tu-
likivi Oy

Liitukallion vuolukiviesiintymän tutkimuskairaukset 20 000

Placentia, Edmundo 
TKK

Self Potential (SP) and Spectral Induced Polarization (SIP) 
laboratory investigations on the generation and transport of 
leachate plumes

20 000

euro
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Hundra år av malmdrömmar

Rautio, Anne och 
Korkka-Niemi, K 
HU

Pintavesi-pohjavesi vuorovaikutus Suomen järvi- ja 
jokiympäris tössä

20 000

Reinikainen, Juha 
GTK, HU

Endomines Oy:n Pampalo-East kultaesiintymän geokemialli-
nen mallinnus

20 000

Salonen, Veli-Pekka 
HU

Maanalaiset vedet – pohjavesigeologian perusoppikirja yliopis-
toille

7 000

Sundblad, K. och 
Nygård, R. TY

Polymetallic mineralization associated with anorogenic mag-
matism in Southern Finland 

30 000

Taipale, Kalle  Jatkoselvitys eteläisen Pohjois-Pohjanmaan rakennuskiven 
teknis-taloudellisesta hyödynnettävyydestä 

15 000

Torppa, Akseli GTK Matka-apuraha soveltavan geologian alan kansaiväliseen 
kokoukseen: 11th IAEG 2010, Auckland, New Zeeland 
5-10.9.2010 

3 800

Torppa, Johanna 
GTK

Uusi havainto- ja mallinnusmenetelmä turvevarojen ja maa-ai-
neksen inventointiin 

20 000

Vestola, Elina VTT Bioliuotusmenetelmän soveltuminen kaivosjätteiden käsittelyyn 20 000
Woodard, Jeremy TY Diamond potential of the Pasvik river catchment area, Nortern 

Finland
15 000

Zeevenhoven, Ron 
ÅA

Organization and hosting ACEME10 (Third int. conference 
on Accelerated Carbonation for Environmental and Materials 
Engineering). 2. Large scale C02 mineralization in Finland: 
broadening the mineral resources horizon 

8 000

Österholm, Peter ÅA Åtgärder för att skydda Larsmosjön 20 000
Hyttinen, Paula K. H.
Renlunds museum

Viljo Nissisen mineraalikokoelman kehittäminen; 3-vuotisen 
projektin 2. vuosi

15 000

Pro gradu-pris 5 000
Malmletarstipendier 5 000

sammanlagt 2010: (738 033 €) 676 660

2011
Bernelius, Samppa 
HU

GIS-based decision making tools for sustainable aggregate 
production in urban areas of Finland 

15 000

Brozinski, Ari ÅA ICT-driven modular framework for geoturism 15 000
Cozma, Mircea  
Stefan AU

Innovative state of art seismic travel time tomography 20 000

Eklund, Olav ÅA Doktorsarbete som behandlar karbonatisering av mafiska och 
ultramafiska bergarter inom projectet CARETECH (Carbona-
tes in Energy Technology)

20 000

Fältmarsch, Rasmus 
ÅA

Kan multipel skleros orsakas av toxisk påverkan från metaller 
frigjorda i boreala sura sulfatjordar 

25 000

Gehör, Seppo OY Kaoliniittipohjaiset materiaalit vedenpuhdistuksessa; sovellu-
tusten toimivuuden testaaminen

20 000

Geologiliitto Anslag för tryckning av Geologiliittos historik 4 000

euro
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Hartikainen, Helinä 
HU

Terästeollisuudessa syntyvän kuonan hyödyntäminen – kromin 
ja vanadiinin reaktiot maaperässä

20 000

Heikkinen, Esko Suomalainen malmikivi kivitaide-esineiden valmistuksessaa, 
kultamalmien soveltuvuustestaus

5 000

Hyttinen, Paula K. H.
Renlunds museum

Viljo Nissisen mineraalikokoelman kehittäminen; 3-vuotisen 
projektin 3. vuosi

10 000

Kaakon Luonto ja 
Kulttuuri

Hankkeen tavoitteena on suunnitella Virolahdella louhitusta 
graniitista suuri tasanne merenrantaan Virolahden Hurppuun 
ja kehittää paikalle alueen merelliseen luontoon ja kulttuuriin 
kytkeytyvää monipuolista toimintaa 

10 000

Karhu, Juha HU Pohja- ja pintavesien laatu ja liuenneen epäorganisen hiilen 
isotooppikoostumus 

20 000

Karlqvist, Ronnie 
HU

Ultrasonic technique to enhance ore prospecting in Finnish 
bedrock

20 000

Katko, Tapio TTY Pohjavedet ja niiden merkitys Suomen yhdyskuntien veden-
hankinnassa pitkällä aikavälillä 

5 000

Kauppila, Päivi GTK Sulfidimalmikaivosten rikastushiekka-alueiden pitkäaikais vai-
kutusten arvioiminen – käytettävissä olevien testimenetelmien 
soveltuvuuden arvioiminen

18 500

Klöve, Björn OY Pohjaveden virtausreittien mittaus merkkiaineilla osana harjun 
vesivarojen arviointia

12 500

Korja, Annakaisa HU Kallioperän kolmiuloitteinen deformaatiomalli 25 000
Laiho, Taina TY Vermikuliitin nanomineraloginen tutkimus 15 000
Laine, Eevaliisa GTK Vihannin alueen geologisten rakenteiden 3D-mallinnus 10 000
Laitala, Jaakko HU Sotkamon Talvivaaran malmiesiintymän Ni-Cu-Zn-Co –ano-

malisten sedimenttikivien primääriset metallirikastumisproses-
sit ja metallien lähteet

4 000

Lehtinen, Heli GTK Valtakunnallinen porakaivorekisteri – tarveselvitys ja pilotointi 15 000
Lehto, Kirsi TY Koululaisten aikavaellus – Elevernas tidsresa 8 000
Lehtoranta, Jouni 
SYKE

Itämeren rauta-mangaanisaostumien hyödyntäminen saastu-
neiden maiden ja merisedimenttien kunnostuksessa

25 000

Lindroos, Alf ÅA Åldersbestämning av unga sprickor i berggrunden med hjälp av 
Uranseriemetoder och Kol-14

10 000

Lukkari, Sari HY Keski-Pohjanmaan litiumpegmatiittien sivukivien rakomine-
raalit malminetsinnän työkaluna

12 000

Maier, Wolfgang OY Constraining the Nickel prospectivity of the Oijärvi greenstone 
belt

10 400

Marttila, Hannu OY Geokemian ja stabiilien isotooppien hyödyntäminen kiintoai-
neden lähteiden selvittämisessä turvemaakäyttö valuma-alueella

20 000

Mattila, Johanna ÅA Internal loading of phosphorus from bottom sediments to 
water in the archipelago areas of Åland, SW Finland and W 
Uusimaa 

20 000

Miettunen, Heikki 
OY

Anhållan om resebidrag. TEKES-projektet BePGE2 Further 
development of the sustainable beneficication process for sulp-
hide poor PGE ores 

5 000

euro
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Hundra år av malmdrömmar

Mäkinen, Jouni TY Application of high-resolution seismic reflection method 
for aquifer characterization and Quarternary stratigraphy in 
Finland 

20 000

Nieminen, Pertti 
TTY

Malmien kuivapienrikastuslaitteisto 20 000

Parviainen, Annika 
GTK

Haverin Au-Cu ja Ylöjärven Cu-W-As-kaivoksien rikastehiek-
ka-alueiden mineralogia ja geokemia

10 000

Peuraniemi, Vesa OY Haukiputaan Honkasen kumpumoreenialueen rakenne sekä 
raskasmineraalitutkimus Au- ja perusmetalliviitteiden selvittä-
misessä

7 500

Placentia-Goméz, 
Edmundo AU

Spectral Induced Polarization (SIP) laboratory investigations 
on the generation and transport of leachate plumes 

15 000

Raunio, Janne P J 
Turve Oy

Ennustavien mallien hyödyntäminen turvetuotannon ravinne-
kuormituksen arvioinnissa

5 000

Rautio, Anne HU Pintavesi-pohjavesi vuorovaikutus Suomen järvi- ja jokiympäri-
stössä

20 000

Repo, Jukka Juuan 
Dolomiitti Oy

Leppikankaan valtausalueen kalkkivarannon laadun ja määrän 
tutkiminen 

20 000

Salonen, Veli-Pekka 
HY

Geokaasujen ja kulta- kuparianomalioiden yhteys Länsi-Lapis-
sa

10 000

Sorjonen-Ward, Peter 
GTK

Application of new structural analytical techniques to the mo-
deling of mineral systems, from regional to deposit scale, using 
examples from central Finland

10 000

Sundblad, K. och 
Nygård, R. TY

Polymetallic mineralization associated with anorogenic mag-
matism in Southern Finland 

25 000

Taipale, Kalle Kivi-
studio

Jatkoselvitys eteläisen Pohjois-Pohjanmaan rakennuskiven 
teknis-taloudellisesta hyödynnettävyydestä 

15 000

Torppa, Johanna 
GTK

Suon 3D-rakennemalli ja havaintotiheyden vaikutus turve-
määräarvion tarkkuuteen 

15 000

Tuisku, Pekka OY Lapin kultapitoisten moreenien hienoaineksen raskasmineralo-
gia ja sen merkitys kullan ja muiden arvomineraalien alkuperän 
selvittämisessä

10 000

Wahlström,  
Margareta VTT

Bioliuotuksen ja hydrometallurgisten menetelmien vertailu 
kaivosjätteiden käsittelyssä

15 000

Venäläinen, Salla HU Kaivosjätteenä syntyvän flogopiittirikkaan rikastushiekan ads-
orptio-ominaisuuksien hyödyntäminen ympäristönsuojelussa

20 000

Woodard, Jeremy TY Assessing the potential of geochemical prospecting methods 
for diamond exploration in till-covered terrains

15 000

Österholm, Peter ÅA Kemisk precisionsbehandling av sura sulfatjordar 20 000
Pro gradu-pris 5 000
Malmletarstipendier 10 000

sammanlagt 2011: (745 143 €) 706 900

euro



K. H. Renlunds stiftelse 1915–2015

85

2012
Ala-Aho, Pertti OY Vaihto-opiskelu Waterloon yliopistossa Earth and environmen-

tal sciences -osastolla yhdeksi lukukaudeksi 
5 000

Andersén, Matts 
Sundom

Söderfjärden, Spår från rymden-projektet 5 000

Auranen, Ilpo Mine 
on line

Hopeamineralisaation malmirajojen määritys ja malmien lajit-
telumenetelmien kehittäminen automaattista On-line menetel-
mää käyttäen 

15 000

Bernelius, Samppa 
HU

GIS-based decision making tools for sustainable aggregate 
production in urban areas of Finland 

20 000

Cozma, Mircea  
Stefan AU

Innovative state of art 3D seismic travel time tomography 20 000

Eklund, Olav ÅA Anhållan om kemiska analyser och respengar för projekten: 
Desulfurisering av kolkraftverk, Mineralkarbonering av CO2, 
Vermikulit som ammoniumabsorbator, Kollapsutbredningen av 
den Svekofenniska orogenin 

4 000

Engblom, Tina ÅA Resurscenter för matematik, naturvetenskap och teknik i sko-
lan, finansieringsbidrag för att utveckla undervisningsmoduler i 
geologi och mineralogi inom den allmänbildande utbildningen

15 000

Eskola, Johanna OY Glasifluviaalisten ja rantakerrostumien rakenteelliset ja laa-
dulliset erot ja niiden merkitys maa-ainesten ja pohjavesien 
hyödyntämisessä 

5 000

Fabritius, Timo OY Litiummalmin energia- ja kustannustehokas prosessointi – Pro 
Litium 

22 000

Forsström, Birgitta 
NOVIA

Applications of systems biology to evaluate chemical treatment 
of acid sulfate soils

20 000

Gehör, Seppo OY Geopolymeerien soveltuvuus puun impregnointiin 18 000
Guo, Fangfang OY Can noble metals be used as pathfinder elements for Ni-PGE-

Au deposits in Finland 
10 000

Hägg, Åsa  
Eckerö Museum

Stenparken – en stig genom Ålands geologiska historia 10 000

Järvinen, Lauri ÅA Karbonaattikiven liukeneminen ja karakterisointi 20 000
Karhu, Juha HU Pohja- ja pintavesien laatu ja liuenneen epäorganisen hiilen 

isotooppikoostumus 
20 000

Karhu, Juha HU Geoportaalin sisällöllinen kehittäminen 10 000
Karlqvist, Ronnie 
HU

A nonlinear ultrasonic technique for rocks: applications in 
geological studies and ore prospecting

20 000

Kaustinen, Arto Kivikirjan saattamiseksi painokuntoon 1 500
Klöve, Björn OY Isotooppitutkimukset Rokuan pohjavesien tutkimuksissa – 

jatkohakemus vuodelle 2011 
12 500

Korja, Annakaisa HU Seismiset heijasteet ja kallioperän rakennemalli 30 000
Korkka-Niemi, Kirsti 
HU

Infrapunakameran käyttö pohjavesi-pintavesi vuorovaikutuk-
sessa

15 000

euro
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Hundra år av malmdrömmar

Laiho, Taina TY Vermikuliitin nanomineraloginen tutkimus ja vermikuliitti-
pohjaisen suodatinmateriaalin käytännön kokeet

30 000

Laine, Eevaliisa GTK Uusien 3D/4D menetelmien kehittäminen malmien mallin-
nuksessa

6 000

Lajunen, Marja OY Harvinaisten maametallien kompleksointi 25 000
Latypov, Rais OY Exploring the potential of proterozoic mafic dyke swarms of 

Finland for Ni-Cu sulfide deposits 
10 000

Lehtoranta, Jouni 
SYKE

Itämeren rauta-mangaanisaostumien hyödyntäminen saastu-
neiden maiden ja merisedimenttien kunnostuksessa 

25 000

Luolavirta, Kirsi OY Magmatic evolution of the Kevitsa igneous complex and its 
relation to Ni-Cu-PGE mineralization 

20 000

Maier, Wolfgang OY Petrogenesis of PGE-reefs in the Penikat intrusion, Finland 9 000
Mattila, Johanna, ÅA Internal loading of phosphorus from bottom sediments to 

water in the archipelago areas of Åland , SW Finland and W 
Uusimaa 

17 000

Mäkelä, Magdalena 
ÅA

 Mineralit, kivet ja muut materiaalit hiilidioksidin sitomiseen 
koko maailmassa

20 000

Bengt Nordman, 
Natur och Miljö

Publikation om miljöanpassning av kustjordbruket 5 000

Paatsola, Olavi Kai-
vannaisteollisuus

Kaivannaisalan viestinnän kehittämishanke 10 000

Peuraniemi, Vesa OY Haukiputaan Honkasen kumpumoreenialueen raskasmineraali-
tutkimus sulfidimalmimineraalien etsinnässä

6 000

Placentia-Goméz, 
Roguer, Edmundo 
AU

Spectral Induced Polarization (SIP) investigations on the 
oxidation of sulphide minerals: implications for monitoring 
the generation of acid mine drainage (AMD) and bioleaching 
processes

15 000

Rautio, Anne HU Pintavesi-pohjavesi vuorovaikutus Suomen järvi- ja jokiympäri-
stössä 

20 000

Ronkanen, Anna- 
Kaisa OY

Kaivosvesien käsittely turvepohjaisilla kosteikoilla 20 000

Sundblad, Krister, 
Nygård, Rune TY

Polymetallic mineralization associated with anorogenic mag-
matism in Southern Finland 

30 000

Taipale, Arttu OY Hopean ja hopeamineraalien esiintyminen maaperänäytteen 
raskasmineraalifraktiossa – menetelmätestaus hopeamalmien 
etsintää varten 

3 000

Torppa, Johanna 
GTK

Spatiaalisen analyysin menetelmien ja numeerisen mallinnuk-
sen hyödyntäminen malminetsinnässä 

20 000

Torvela, Taija ÅA Detaljerad undersökning av svartskiffrar i Tammerfors skiffer-
bälte 

18 000

Wahlström,  
Margareta VTT

Hydrometallurgisten menetelmien tehostaminen  
bioliuotuksella arvometallien talteenotossa 

20 000

Woodard, Jeremy TY Diamond prospecting using till geochemistry in remote areas 
in Finnish Lapland

20 000

Yang, Shenhong OY Pb isotopes in mafic layered intrusions in northern Finland 5 000

euro
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Zevenhoven, Ron 
ÅA

How to improve the energy efficiency of comminution  
(crushing and grinding) process equipment for rock and ore 
processing 

15 000

Österholm, Peter ÅA Metod för analys av lösta metaller i vatten 12 000
Pro gradu-pris 5 000
Malmletarstipendier 10 000

sammanlagt 2012: (711 558 €) 694 000

2013
Arola, Teppo  
GolderAss HU

Termogeologia – geoenergian soveltamismahdollisuudet Suo-
messa 

10 000

Bernelius, Samppa 
HU

GIS-based decision making tools for sustainable aggregate 
production in urban areas of Finland

20 000

Cozma, Mircea  
Stefan AU

Innovative state of art 3D seismic travel time tomography 20 000

Eklund, Olav ÅA Fennoscandian Grafene forskargrupp för grafenstudier 25 000
Hanski, Eero OY Ylitornion kultamalmitutkimukset 5 000
Hartikainen, Helinä 
HU

Apatiittimalmin rikastushiekan adsorptio-ominaisuuksien hyö-
dyntäminen monimetallisten jätevesien puhdistuksessa

15 000

Hassani, Eshan OY To develop the use of geothermal heat with pile foundations 
for Finnish soil and climate conditions

20 000

Heikkinen, Esko Suomalainen Malmikivi kivitaide-esineiden valmistuksessa; 
kultamalmien soveltuvuus 

5 000

Helminen, Tiina- 
Riitta AU

WAMOS – The planning and optimizing of water use; models 
and technologies

20 000

Ilmavirta, Ilkka Turpeen käyttömahdollisuudet kaivosten rikastushiekka-altai-
den pohja- ja peiterakenteissa

10 000

Karhu, Juha HU Saostus- ja suodatinkemikaalien käytön vaikutus tekopohja-
veden prosesseihin

10 000

Karlqvist, Ronnie 
HU

A nonlinear ultrasonic technique for rocks: applications in 
geological studies and ore prospecting

20 000

Karppa, Teuvo Kiven magneettisuuden parempi hyödyntäminen lohkare-
malminetsinnässä

3 000

Kemi-Tornion am-
mattikorkeakoulu

Mikropartikkelit malminetsinnässä: Painovoimaisen 
laboratorio mittakaavaisen raskasmetallirikastusmenetelmän 
kehittäminen 

10 000

Kiviteollisuusliitto Luonnonkivituotannon parhaat ympärystökäytännöt 10 000
Kivitutkimussäätiö Aurinkouunin jatkokehittäminen 15 000
Koponen, Hanna 
UEF

Use of mining byproducts for nanomaterial production 21 000

Korja, Annakaisa HU Seismiset heijasteet ja kallioperän rakennemalli. Seismiset 
heijasteet ja kallioperän rakennemalli. Seismiset heijasteet ja 
kallioperän rakennemalli 

20 000

Korkka-Niemi, Kirsti 
HU

Termokuvaustekniikka kaivosten vesitalouden ja ympäristö-
vaikutusten hallinnan välineenä (MINE-AIR) 

20 000

euro
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Hundra år av malmdrömmar

Kujala, Kauko OY Padon ja pohjarakenteen yhteistoiminta kaivosten rikastus-
hiekka-altaissa

5 000

Lehtonen, Elina HU Tipasjärven vihreäkivivyöhykkeen kronostratigrafia ja sen  
tarkempi kytkentä Kuhmon ja Suomussalmen vihreäkivi-
vyöhykkeiden kehitykseen

10 000

Luolavirta, Kirsi OY Magmatic evolution of the Kevitsa igneous complex, northern 
Finland, and its relation to Ni-Cu-PGE mineralization

19 000

Lähteenmäki, Kai Avolouhoksen kannattavuuden parantaminen simuloimalla:  
1. Räjäytys, 2. Lastaus 

15 000

Maier, Wolfgang OY Towards further constraining the petrogenesis of PGE reefs:  
Comparison between the Great Dyke of Zimbabwe and 
Finnish PGE reefs 

5 000

Lajunen, Marja OY Harvinaisten maametallien kompleksointi 20 000
Mäkinen, Joni TY Pohjavesialueiden rakennemallinnuksen ja sen opetuksen 

kehittäminen
10 000

Nieminen, Pertti 
TTY

Kaivosten rikastushiekkojen hyödyntämismahdollisuudet 
kuiva rikastuksen avulla 

15 000

Engblom, Sten 
NOVIA

Kemisk precisionsbehandling av sura sulfatjordar för att förhin-
dra uppkomsten av syra (PRECIKEM)

20 000

Närhi, Paavo OY Biogeochemical exploration technologies for green mining 20 000
Peuraniemi, Vesa och 
Eskola, Tiina OY

Kiimingin Kurkiselän moreenitutkimus siellä tavattujen malmi-
viitteiden selvittämiseksi

18 000

Placentia-Goméz, 
Edmundo AU

A study of faradaic processes for interpretation of Spectral In-
duced Polarization (SIP) signals of disseminated metal sulfides 
in porous media

10 000

Rautio, Anne HU Pintavesi-pohjavesi vuorovaikutus Suomen järvi- ja 
jokiympäris tössä 

20 000

Resurscenter för 
matematik, natur-
vetenskap och teknik 
i skolan

Fortsatt utveckling av den svenskspråkiga av den nationella 
nätportalen för geologi

2 000

Ronkanen, Anna- 
Kaisa OY

Kaivosvesien käsittely turvepohjaisilla kosteikoilla 20 000

Sairanen, Marjo AU Kiviainestuotannon pölypäästöjen leviäminen ja torjuntakeino-
jen vaikuttavuuden arviointi

9 000

Sjöblom, Sonja ÅA Mineralit, kivet ja muut materiaalit hiilidioksidin sitomiseen 
koko maailmassa

20 000

Skyttä, Pietari TY Kullan ja kuparin esiintymistä Peräpohjan vyöhykkeellä kon-
trolloivien rakenteiden rakennegeologinen analyysi ja 3D-mal-
linnus 

10 000

Sundblad, K. och 
Nygård, R. TY

Polymetallic mineralization associated with anorogenic mag-
matism in Southern Finland 

20 000

Torppa, Johanna 
GTK

Spatiaalisen analyysin menetelmien ja numeerisen mallinnuk-
sen hyödyntäminen malminetsinnässä 

15 000

Wager, Thomas HU Chemical evolution of the Luumäki gem beryl pegmatite (SE 
Finland): developing vectors to economic gem beryl deposits

20 000

euro
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Wahlström, Margare-
ta VTT

Kullan liuotus vaihtoehtoisella hydrometallurgisella menetel-
mällä sekä uuden talteenottotekniikan kehitys

20 000

Weisenberger, Tobias 
Björn OY

Geochemistry and petrology of the Laivakangas gold deposit 15 000

Woodard, Jeremy OY Diamond prospecting using till geochemistry in remote areas 
in Finnish Lapland

15 000

Yliniemi, Juho OY Raskasmetallien sitoutuminen geopolymeereihin 20 000
Zevenhoven, Ron 
ÅA

Streamlining the production of magnesium hydroxide from 
silicate rock for CO2 sequestration

20 000

Österholm, Peter ÅA Svavelspecies som underlag vid riskbedömning av sura sulfat-
jordar

20 000

Pro gradu-pris 6 000
Malmletarstipendier 10 000

sammanlagt 2013: (715 363 €) 708 000

2014
Woodard, Jeremy TY Re-examining the mineralisation potential of the Nattanen 

type granites of northern Finland
20 000

Aquaminerals Fin-
land Oy

Rautapitoisiin kaolinisaviesiintymiin pohjautuvat geopolyme-
eriset vedenpuhdistusmateriaalit

50 000

Bacher, John VTT Sulfidipitoisten rikastushiekkojen sijoituskelpoisuuden paranta-
minen vaahdotuksella

22 000

Beucher, Amelie ÅA Development of modelling techniques for risk mapping of acid 
sulfate soils

22 000

Eklund, Olav ÅA From flake grafite to technical applications forskargrupp för 
grafenstudier

40 000

Halla, Jaana HU Kultaesiintymien indikaattorigranitoidien etsintä Pohjois-La-
pin Arkeeisella alueella

10 000

Hartikainen, Helinä 
HU

Geomateriaalit ja modifioidut luonnonaineet haitta-aineiden 
pidättäjinä

15 000

Hellqvist, Nina HU Seismic properties unravelling ore genesis and structures cont-
rolling ore genesis: case studies from Kevitsa and Hannukainen 
ore deposits in Northern Finland

22 000

Huhta, Anne OY Vuolukivien mikrorakenteen ja mineralogisten muuttujien 
vaikutukset vuolukivilajien termisiin ominaisuuksiin

22 000

Isokangas, Elina OY LUME-luonnolliset merkkiaineet pohjavesistä riippuvien eko-
systeemien karakterisoinnissa ja hallinnassa

15 000

Järvinen, Lauri ÅA Karbonaattikivien liukeneminen ja karakterisointi 11 000
Karelia Beryl Oy Kaivospiirialueella olevan graniittipegmatiitin ja siinä olevien 

jalometallien sekä taloudellisesti hyödynnettävien teollisuusmi-
neraalien lisätutkimuksiin

20 000

Karhu, Juha HU Saostus- ja suodatinkemikaalien käytön vaikutus tekopohja-
veden prosesseihin

20 000

Korja, Annakajsa HU Seismiset heijasteet ja kallioperän rakennemalli 20 000
Korkka-Niemi, Kirsti 
HU

Termokuvaustekniikka kaivosten vesitalouden ja ympäristö-
vaikutusten hallinnan välineenä

20 000

euro
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Kultamuseo Tanka-
vaara

Kultamuseon juhlasymposiumi-julkaisun painokuluihi 1 000

Laiho, Taina TY Nanomodifioidut geomateriaalit 30 000
Lajunen, Marja OY Jätetärkkelyksen modifiointi ja hyödyntäminen raskasmetalli- 

ionien erottamisessa vesiliuoksista
20 000

Lähteenmäki, Kai Avolouhoksen kannattavuuden parantaminen simuloimalla:  
1. Räjäytys, 2. Lastaus 

15 000

Myllykoski, Mikko 
HEUREKA

Maan alle-näyttelyä tukevan Geologia ja kaivostoiminta tutuk-
si- oppimaterialihankkeen toteuttamiseen

15 000

Nousiainen, Lasse Julkaisu jossa kansanomaisesti kerrotaan miten tavallinenkin 
luonnossa liikkuja voi havainnoida kasvillisuuden perusteella 
minkälaisia kivilajeja alueen kallioperässä on

3 000

Närhi, Paavo OY Biogeochemical exploration technologies for green mining 20 000
Oikigbene Omodara, 
Linda OY

Kestävän kehityksen periaatteiden mukaisen arviointimene-
telmän kehittäminen ja käyttö kaivoksen sivukivissä olevien 
harvinaisten maametallien (REE-metallien) hyödyntämisen ja 
innovatiivisen käytön edistämiseen katalyyttisovellutuksissa

22 000

Paasovaara, Nina OY Menetelmä mekaanisella rasituksella syntyneiden hiushal-
keamien tunnistamiseen ja kohdistamiseen malmikappaleen 
rajapinnoille

22 000

Peltola, Arto TY XRD-menetelmän kehittäminen kiviaineksen ja savimineraa-
lien analytiikassa

3 000

Peuraniemi, Vesa OY Kiimingin Kultaselän kultaesiintymän arviointi 15 000
Pursiainen, Jouni OY Ympäristöystävällisten vaahdotuskemikaalien valmistaminen 

kaivosteollisuuden vahdotusprosessiin
15 000

Ranta, Juha-Pekka 
OY

The Peräpohja schist belt: formation of the high grade Au-U 
mineralization

10 000

Rautio, Anne HU Pintavesi-pohjavesi vuorovaikutus Suomen järvi- ja jokiympäri-
stössä

10 000

Repo, Hannu Kuovila 
limestone

Kuovilan malminetsintäalueen KaivNro 8553 kalkkikivi- ja 
wollastoniittivarannon laadun ja määrän tutkimiseen, teknis-ta-
loudellis selvityksiin sekä ympäristöarvioden suorittamiseen

20 000

Ronkanen, Anna- 
Kaisa OY

Kaivosvesien käsittely turvepohjaisilla kosteikoilla 20 000

Saresma, Maarit 
GTK, AU

Pääkaupunkiseudun savikkojen ominaispiirteiden luokittelu 
geologisten, geomorfologisten ja geoteknisten aineistojen 
perusteella

10 000

Skyttä, Pietari TY Kullan ja kuparin esiintymistä Peräpohjan vyöhykkeellä 
kontrolloivien rakenteiden rakennegeologinen analyysi ja 3D 
mallinnus

10 000

Sundblad, K. och 
Nygård R. TY

Polymetallic mineralization associated with anorogenic mag-
matism in Southern Finland

5 000

Wagner, Thomas HU Chemical evolution of the Luumäki gem beryl pegmatite (SE 
Finland): developing vectors to economic gem beryl deposits

20 000

Valkama, Mira TY Metallianomaliat maaperässä, vesissä ja marjoissa Savilahden 
alueella Kaakkois-Suomessa

22 000

euro
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Weisenberger, Tobias 
Björn OY

Geochemical signature of Au-bearing arsenopyrite and pyrite 
in orogenic gold deposits in Lapland

7 000

Yang Shenghong OY Re-Os isotope systematics of the Archean to Palaeoproterozoic 
barren and mineralized komatiites in Finland

10 000

Yliniemi, Juho OY Raskasmetallien stabilointi geopolymeereihin 22 000
Zevenhofen, Ron ÅA Energy-efficient separations in aqueous solutions using mem-

branes for CO2 mineral sequestration
20 000

Ålands Jakt- och 
Fiskemuseum

Utvecklingen av geostigen: Genom Eld och Is i Kärringsund, 
Eckerö

5 000

Österholm, Peter ÅA Markegenskaper som styr syrautvecklingen i sufidhaltiga jordar 15 000
Pro gradu-pris 9 000
Malmletarstipendier 10 000

sammanlagt 2014: 735 000

2015
Ahven, Marjaana HU Kiviniemen Sc-Zr-Y-esiintymän malmipotentiaali 10 000
Aquaminerals Fin-
land Oy

Geopolymeeristen vedenpuhdistusmateriaalien tuotteistaminen 40 000

Arola, Teppo Pohjaveden kestävä hyödyntäminen pitkäaikaiseen energiatuo-
tantoon Suomessa

5 000

Bachér, John VTT Kierrätysveden hyödyntäminen vaahdotuksessa 22 000
Dennis, Kronlund 
ÅA

Funktionella ytbehandlingar för natursten - anti-graffiti och 
självrengöring

10 000

Engblom, Sten 
NOVIA

Kemisk precisionsbehandling av sura sulfatjordar för att förhin-
dra uppkomsten av syra del 2 (PRECIKEM II)

10 000

Hartikainen, Helinä 
HU

Geomateriaalit ja modifioidut luonnonaineet haitta-aineiden 
pidättäjinä GeMaS

15 000

Hellqvist, Nina HU Seismic properties unravelling ores and structures controlling 
oredeposits:new insights from seismic forward modeling and 
data mining

22 000

Häyrinen, Piia OY Raskasmetallien ja sulfaatin poistaminen kaivosvesistä nano-
suodatuksella ja hybriidimembraaniprosesseilla

7 000

Järvinen, Mika AU Recovery and recycling of valuable minerals from industrial 
waste by selective dissolution-experiments and modelling

20 000

Karelia Beryl Oy Kaivospiirialueella olevan graniittipegmatiitin ja siinä olevien 
jalometallien sekä taloudellisesti hyödynnettävien teollisuusmi-
neraalien lisätutkimuksiin

20 000

Karhu, Juha HU Pohja- ja pintaveden laatu tekopohjaveden tuotannossa: geo-
kemiallinen PhreeqC-mallinnus

15 000

Kemppainen, Kalle 
OY

Utilization of sulfide mine tailings in fiber reinforced geopoly-
mer composite materials

10 000

Knuutila, Kari OY Selective comminution and flotataion utilizing geological and 
mineralogical knowledge

30 000

Korkka-Niemi, Kirsti Termokuvaustekniikka kaivosten vesitalouden ja ympäristö-
vaikutusten hallinnan välineenä

20 000

euro
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Kämäräinen, Veli- 
Pekka 

Ore mineralogy of the polymetallic Pb-Cu-Zn-Sb-Ag-Au 
vein. Kiimakuusikko deposit, Hanhimaa, Kittilä

5 000

Laiho, Taina Nano 
Geo Finland

Nanomodifioidut geomateriaalit 10 000

Laitinen, Risto OY Harvinaisten maametallien kompleksointi (HMK) 15 000
Lapin AMK Mikrovaskoolin toteuttaminen ja testaus 15 000
Luolavirta, Kirsi OY Magmatic evolution of the Kevitsa igneous complex, northern 

Finland, and its relation to Ni-Cu-PGE mineralization
18 000

Lähteenmäki, Kai Avolouhoksen kannattavuuden parantaminen simuloimalla:  
1. Räjäytys, 2. Lastaus

10 000

Makkonen-Craig, 
Stuart Arcada

Specific ultrafiltration membranes for water treatment in 
extractive industries

20 000

Mawson Resources Commercialisation of bituminous carbon-rich rocks from the 
Peräpohja schist belt

20 000

Laine, Mirva Kallioperän hauraiden rakenteiden verkostot suhteessa kallio-
pohjavesien virtausmalleihin

10 000

Moilanen, Marko 
OY

Trace element composition of sulfides and oxides in Ni-Cu-
PGE sulfide ores in Finland

10 000

Morrow, David OY A study of the structural controls of gold mineralisation at 
Petäjänselkä, Kittilä, Lappland

5 000

Natur och Miljö rf Utveckling av geologiprogram vid Kvarkens Naturskola 5 000
Nieminen, Pertti 
TTY

Kuivarikastuksen käyttömahdollisuudet pienkaivostoiminnassa 20 000

Oikigbene Omodara, 
Linda OY

Innovative and sustainable usage of rare earth elements in 
catalytic applications

22 000

Peltosaari, Olli OY Litiumkarbonaatin tuotantoprosessin tehostaminen 20 000
Peuraniemi, Vesa OY Kiimingin Kumpuselän Au-mineralisaatiovyöhykkeen paikan-

nus ja rajaaminen
15 000

Rama, Miradje ÅA Soklin vermikuliitti ja sen käyttösovellutuksia 22 000
Ranta, Juha-Pekka 
OY

Fluid inclusion microthermometry and high-resolution Raman 
microspectroscopy studies of the Rajapalot Au mineralization, 
Peräpohja schist belt, northern Finland

10 000

Rautjärvi, Heli OY Soklin karbonaattipitoisen rapakalliomalmin prosessiminera-
loginen tarkastelu ja simulaattorin rakentaminen laboratorio-
mitan vaahdotuskokeiden tuloksista

15 000

Reinikainen, Juha Hatun liuskejakson kuuluvan Korvilansuon orogeenisen 
juonikultaesiintymän geokemia: Massatasopainolaskelmat 
muuttumisen kuvaajina, geokemialliset sormenjäljet kullan 
esiin tymiselle, sekä primäärilitologian geokemiallinen kuvaa-
minen

15 000

Rämö, Jaakko OY Pintamittaukset kaivosteollisuuden ja opetuksen hyödyksi 15 000
Rämö, Tapani HU Critical mineral potential and origin of rapakivi granite-related 

peraluminous and peralkaline felsic magmatism in southeastern 
Finland

15 000

Sjöblom, Sonja ÅA Geologiska och mineralogiska aspekter på mineralkarbonering 22 000

euro



K. H. Renlunds stiftelse 1915–2015

93

Sundom bygde-
förening

Utveckling av en stenpark vid Meteoria i Söderfjärden 10 000

Torppa, Johanna 
GTK

Kairasydänten hyperspektristen kuvien analysointi itseorgani-
soituvia karttoja ja lineamenttianalyyseja käyttäen

5 000

Tuomela, Anne OY Sakeutetun rikastushiekan läjittäminen kylmässä ilmastossa 20 000
Wagner, Thomas HU Chemical evolution of the Luumäki gem beryl pegmatite (SE 

Finland): developing vectors to economic gem beryl deposits
20 000

Vasilopoulos, Mikael 
OY

Pyrite geochemistry and thermoelectric properties as vectors 
towards mineral deposits

10 000

Woodard, Jeremy TY Greenfields investigation of the diamond potential of central 
Finnish Lapland

10 000

Yliniemi, Juho OY Raskasmetallien stabilointi geopolymeereihin 22 000
Åberg, Annika och 
Susanne HU

Malmitutkimusten ympäristöselvityksiä palvelevan 3D infra-
paikkatietojärjestelmän luominen – pilottitutkimus Sodankylän 
Viiankiaavalta

20 000

Österholm, Peter ÅA MC-ICP-MS för mätning av svavelisotoper i miljöer med 
sulfidrelaterade miljöproblem

5 000

Pro gradu-pris 9 000
Malmletarstipendier 10 000
Eklund, Olav ÅA Jubileumsunderstöd: Identifiering av flakgranitmalmer i den 

Fennoskandiska skölden (FennoFlakes)
150 000

Gehör, Seppo och 
Kujala, Kauko OY

Jubileumsunderstöd: Reaktiivinen hardpan-rakenneratkaisu 
rikastushiekka-altaiden suojaraken teeksi

150 000

sammanlagt 2015: 1 031 000

euro
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Stadgar för  
K. H. Renlunds stiftelse

År 2015 gällande stadgar för K.H. Renlunds stiftelse 
fastställda av Justitieministeriet den 16 november 
1990

1 § Stiftelsens namn är ”K.H. Renlunds stiftelse” och dess hemort är Hel-
singfors stad.

2 § Stiftelsens ändamål är att bidra till upptäckandet av malmer och nyttiga 
mineraler samt tekniskt användbara berg- och jordarter ävensom grundvat-
tentillgångar i Finland, samt att såvitt möjligt ge anvisningar som kan befor-
dra deras användning och avsättning. Detta kan ske:

A. Genom systematiskt bedrivna praktiskt geologiska undersökningar, vilka 
företas exempelvis
1. med anledning av uppgift om tillfälliga fynd av nyttiga mineral eller 
berg- och jordarter;
2. i trakter, i vilka tidigare undersökningar låter förmoda, att fynd av prak-
tisk betydelse står att göra;
3. eller angående möjligheterna att ånyo till bearbetning uppta äldre, av en 
eller annan numera inte giltig orsak övergivna gruvor, malmfyndigheter eller 
andra dylika objekt.
B. Genom att mot viss ersättning för enskilda personers räkning undersöka 
av dem upptäckta förekomster av nyttiga mineral och tekniskt användbara 
berg- och jordarter samt grundvattentillgångar.
C. Genom publikationer, vari allmänheten uppmärksamgöres på förekom-
ster av tekniskt värdefulla mineral, bergarter och jordarter samt grundvat-
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tentillgångar, deras användning och marknaden för dem.
D.  Genom stipendier, som ges åt personer, som önskar utbilda sig till något 
yrke, som är förenligt med dessa stadgar.

Om genom de under A. nämnda arbetena någon upptäckt av praktisk bety-
delse blir gjord, bör den på av styrelsen fastställda villkor överlämnas åt främst 
den enskilda företagsamheten för att tillgodogöras.

De inkomster, som på detta sätt tillfalla stiftelsen, tillföras stiftelsens fonder.

3 § Stiftelsens förmögenhet omfattar den av handlanden Karl Herman Ren-
lund för ändamålet donerade summan femhundratusen mark sådan densam-
ma sedermera förkovrats. Stiftelsen har även rätt att ta emot gåvor och testa-
menten.

4 § Stiftelsens angelägenheter omhänderhas av en styrelsen omfattande fem 
personer, utsedda för fyra kalenderår i sänder. Styrelsemedlemmarna utses så-
lunda, att en medlem utses av Konsistorium för Helsingfors universitet bland 
vid universitetet anställda lärare i mineralogi eller geologi. Var och en av de 
återstående fyra styrelsemedlemmarna utses av stiftelsens alla övriga styrelse-
medlemmar sålunda, att varje år utses en medlem, varvid den medlem inte kan 
delta i valet, som är i tur att avgå.

Då dessa ändrade stadgar träder i kraft, utses de nuvarande styrelsemedlem-
marna, som tidigare utsetts antingen av stadsfullmäktige i Helsingfors eller 
av stiftelsens styrelse själv, till medlemmar för en period om respektive 1, 2, 3 
eller 4 år, varvid lotten avgör.

5 § Styrelsen utser inom sig ordförande samt inom eller utom styrelsen en 
person till sekreterare och ombudsman.

Kallelse till styrelsemöten sker skriftligen till styrelsemedlemmarna minst 
5 dagar före mötet. Övriga meddelanden till styrelsemedlemmarna sker på 
samma sätt.

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller vid förfall för ho-
nom på kallelse av den medlem, som längst varit medlem av stiftelsens styrelse.

Styrelsen är beslutför om minst tre medlemmar är närvarande och minst tre 
medlemmar är om beslutet ense.

Vid sammanträdena förs protokoll vari fattade beslut och försiggångna om-
röstningar antecknas. Protokollet undertecknas av mötets ordförande och 
minst en vid mötet för detta ändamål utsedd medlem.

6 § Stiftelsens namn tecknas av ordföranden i styrelsen eller av två styrelse-
medlemmar gemensamt. Styrelsen kan dessutom uppdra tecknandet av stif-
telsens namn åt sekreteraren eller ombudsmannen.

7 § Styrelsemedlemmarna erhåller inte arvode för sitt uppdrag.
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8 § Av den årliga bruttoavkastningen av stiftelsens tillgångar skall efter sty-
relsens beslut årligen 10-20 % läggas till kapitalet. Procenttalet är beroende av 
inflation och placeringarnas realvärde. Återstoden kan av styrelsen disponeras 
för stiftelsens ändamål eller reserveras för framtida användning.

9 § Styrelsen sammanträder till årsmöte senast i mars varje år. Vid årsmötet 
behandlas årsberättelsen och fastställs bokslutet. Därutöver fastställs en verk-
samhetsplan jämte ungefärliga kostnader för det löpande året.

Vartannat år utses ytterligare tvenne revisorer jämte suppleanter för två år i 
sänder. Av revisorerna skall åtminstone den ena och dennes suppleant vara av 
Centralhandelskammaren godkända revisorer eller revisionssamfund.

10 § Stiftelsens räkenskapsår är kalenderåret. Efter årsmötet skall bokslutet 
och verksamhetsberättelsen jämte övriga handlingar ges åt revisorerna, som 
skall avge sitt utlåtande inom en månad därefter.

Om revisorernas berättelse ger anledning därtill, bör styrelsen inom två 
veckor därefter sammanträda för att besluta om de åtgärder, som revisionsbe-
rättelsen föranleder.

11 § Bestyrkta kopior av resultat- och balansräkningarna jämte bilagor av  
balanspecifikationerna samt av verksamhets- och revisionsberättelserna skall 
senast före utgången av juni månad tillställas justitieministeriet.

12 § Stiftelsens stadgar kan ändras om minst fyra styrelsemedlemmar är om 
beslutet ense. Till ändringen av stadgarna bör erhållas justitieministeriets fast-
ställelse.

Om upplösning av stiftelsen besluts på enahanda sätt.

13 § Om stiftelsen upplöses skall stiftelsens medel på sätt som stiftelsens sty-
relse besluter användas för sådan verksamhet som i görligaste mån motsvarar 
stiftelsens ändamål.
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Under hundra år har K.H. Renlunds stiftelse bidragit till malmletning och  
forskning inom geologi i Finland. Köpmannen Herman Renlund beslöt  
redan i slutet av 1800-talet grunda en stiftelse, långt innan större malmfynd gjorts 
och möjligheterna att utveckla gruvdrift i landet skapats. Renlund hade lämnat 
jordelivet när geologen Otto Trüstedt upptäckte den stora koppar fyndigheten i 
Outokumpu i Norra Karelen. Upptäckten markerade Finlands intåg i skaran av 
gruvländer av betydelse. Trüstedt arbetade även som föreståndare för Renlunds 
bergs laboratorium i stiftelsens regi.

Den här boken berättar historien 
om hur stiftelsen under decennier stött 
geologin i Finland både vetenskapligt 
och i praktisk tillämpning med sikte på 
nya affärsmöjligheter för bergsindustrin. 
Verksamheten speglas mot dramatiska 
händelser i Finlands historia.

Efter andra världskriget förde stiftel-
sen i brist på medel en tynande tillvaro 
för att aktiveras i slutet av 1960-talet. 
Kring millennieskiftet växte de ekono-
miska resurserna avsevärt, främst tack vare 
betydande innehav av aktier i Nokia som 
omplacerades vid en gynnsam tidpunkt. 
Vid hundraårsjubileet 2015 dispo nerade 
stiftelsen ett miljonbelopp för aktuell 
forskning både gällande resursgeologi och 
miljögeologiska aspekter, inklu sive skydd 
av vattentillgångar.




