
1

TORSTEN OCH RAGNAR SÖDERBERGS STIFTELSER

2001

Torsten och Ragnar Söderbergs stiftelser bildades år 1960.

Under år 2001 anslog stiftelserna 72,8 miljoner kronor
till vetenskapliga och motsvarande ändamål.

Stiftelsernas syfte är att främja vetenskaplig forskning och
vetenskaplig undervisnings- och studieverksamhet av landsgagnelig

innebörd varvid företrädesvis de ekonomiska, medicinska
och rättsvetenskapliga områdena skall komma ifråga.
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HANDELSHÖGSKOLAN VID GÖTEBORGS UNIVERSITET
GAMLA ANOR – NYA AMBITIONER

När Handelshögskolan i Göteborg grunda-
des hade den en nästan sekellång förhistoria.
Redan 1826 hade Göteborgs Handelsinstitut
börjat sin verksamhet. Det skulle senare få
efterföljare på många håll i landet. Dessa
institut var i regel understödda av städerna
eller de lokala köpmannaorganisationerna.
Utom dessa inrättningar startades rent pri-
vata handelsskolor med kortare, mer prak-
tiskt inriktade kurser. Efter sekelskiftet 1900
började på olika håll handelshögskolor att
startas. Rikets andra stad var den ledande
handelsstaden och det var bara logiskt att en
handelshögskola skulle skapas också där.

Men hur skulle en handelshögskola se ut?
Det fanns två traditioner, en tysk, där han-
delsteknik, varukännedom och språk domi-
nerade, och en engelsk, som var betydligt
mer akademisk. Alla kunde nog enas om att
det krävdes andra kunskaper för att produ-

cera och sälja kullager över hela världen än
för att köpa timmer i Värmland och sälja i
England. Men många ville därtill erbjuda en
vetenskaplig lyftning genom att national-
ekonomin tilläts spela huvudrollen med sin
utvecklade teori och sitt makroperspektiv.
Företagsekonomi existerade ju ännu inte som
en vetenskaplig disciplin; många såg med
skepsis på de lärare i handelsteknik som
importerades från Tyskland för att drilla
svenska studenter.

De riktlinjer som fastställdes för Handels-
högskolan i Göteborg visar att man valde
den ambitiösare linjen. Styrelseordföranden
Axel Carlander sammanfattade: ”Väsentligt
större krav än tillförne måste nu ställas på
vårt kommersiella livs representationer, på
deras kunskaper, skicklighet och omdömes-
förmåga. Den moderne köpmannen behöver
lära känna det ekonomiska livets lagar, göra

sig förtrogen med handelns allt mera inveck-
lade teknik, skaffa sig kännedom om av-
lägsna länders förhållanden, sedda med den
vetenskapligt bildade ekonomiske geograf-
ens ögon, och förvärva grundliga språkkun-
skaper. Han behöver också sätta sig in i de
rättsliga normer som reglera handeln både
inom och utom riket m.m.”

Handelshögskolan i Göteborg som startade
1923, började från slutet av decenniet att
expandera på allvar. Under 1930-talet ut-
ökades studietiden från två till tre år, student-
antalet steg till sammanlagt över 100 och
antalet lärare till tolv. Fyra institutioner med
egna professurer stod i centrum: national-
ekonomi med statistik, handelsteknik, eko-
nomisk geografi och handelsrätt.

Efter det andra världskriget förlorade
Handelshögskolan i tre steg sin karaktär
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OM STIFTELSERNAS VERKSAMHET UNDER ÅR 2001

Stiftelserna har under år 2001 anslagit 72,8
miljoner kronor.

Det medicinska området har erhållit 30,0
miljoner kronor och de ekonomiska och rätts-
vetenskapliga områdena tillsammans 34,8
miljoner kronor. Till övriga ändamål har
anslagits 8,0 miljoner kronor.

Inom det medicinska området har bl. a. givits
tre stora anslag. Dessa är avsedda att räcka i tre
år: professor Göran K. Hansson, Karolinska
Institutet, 5.600.000 kronor, professorerna
Anders Björklund och Olle Lindvall, Lunds
universitet, 6.000.000 kronor samt professor
Kjell Öberg, Uppsala universitet, 6.000.000

kronor, Dessutom har bl. a. ytterligare åtta
anslag i miljonklassen beviljats inom det
medicinska området. Fonden för medicin-
vetenskap har upplösts.

Handelshögskolan i Stockholm har bl.a. fått
ett anslag på 10.000.000 kronor till sin plane-
rade MBA-utbildning på heltid. Ytterli-
gare 30.000.000 kronor har ställts i utsikt till
samma ändamål under de närmaste åren.
Donationen görs till minne av generalkonsul
Olof A. Söderberg, en av Handelshögskolans
grundare.

Likaså har Handelshögskolan vid Göteborgs
universitet bl. a. erhållit 10.000.000 kronor,

med utsikt att få ett lika stort belopp under
2002. Donationen skall användas till en
professur, ”Torsten och Ragnar Söderbergs
professur”, som skall vara permanent och
innehas av ordinarie professor vid Handels-
högskolan för en period om cirka fyra år, vilken
tid normalt skall användas för forskning.

Kungliga Vetenskapsakademien har bl.a.
mottagit 3.250.000 kronor till en forskartjänst
inom rättsvetenskap under fem år.

I övrigt hänvisas vad gäller anslagen till an-
slagslistan i slutet av denna skrift.

av privat inrättning. När man 1952 byggde
ett eget hus vid Vasagatan 3 slöts ett finan-
sieringsavtal som innebar att staten till mer
än hälften svarade för Handelshögskolans
verksamhet. Ulf af Trolle undertecknade
också 1961 som rektor det avtal som säkrade
Handelshögskolans finansiering men sam-
tidigt förstatligade den. Göteborgköpmän-
nens donationer och terminsavgifterna för-
slog inte längre.

Som statlig myndighet utan egen ekonomisk
bas hade Handelshögskolan inte mycket att
sätta emot när utbildningsdepartementet
sedan ville infoga den i sitt centraliserade
högskolesystem. Att det fanns två ekonom-
utbildningar i samma stad var svårt att ac-
ceptera. Lika orationellt tedde det sig för
departementet att det fanns dubbla uppsätt-
ningar ämnesinstinstitutioner i flera ämnen.
Handelshögskolan i Göteborg lades därför
slutligen ner 1971. De institutioner och
lärare som fanns vid Handelshögskolan
integrerades i universitetet. Törnrosasömnen
skulle vara i 15 år.

❦

Handelshögskolan kunde tack vare nya
utbildningspolitiska strömningar och lokala
ansträngningar återuppstå 1986. En separat
fakultet fann gradvis sin form, dock utan
att lämna universitetet. Basen i Handelshög-
skolan består i dag av sju ämnesinstitutioner:

ekonomisk historia, företagsekonomi, in-
formatik, juridik, kulturgeografi, national-
ekonomi och statistik, alla med egen grund-
utbildning, forskning och forskarutbildning.
Ett trettiotal doktorsavhandlingar publi-
ceras numera årligen vid Handelshög-
skolan, vilket kan jämföras med att den
gamla handelshögskolan endast examine-
rade fem doktorer under hela sin existens.
Ett tvärvetenskapligt forskningsinstitut,
Gothenburg Research Institute, har dess-
utom tillkommit för viss programforskning.
Som vetenskaplig bas för en handelshög-
skola har dessa institutioners sammanlagda
tyngd inte sin motsvarighet i landet.

Den första uppgiften för den nya handels-
högskolan blev att på detta fundament
bygga upp en samordnad grundutbildning.
I centrum står en integrerad civilekonom-
utbildning, men dessutom har sex program
tillkommit med inriktning mot ekonomi,
juridik och informatik. Därtill kommer ett
treterminers, engelskpråkigt Integrated
Master Programme med fem olika inrikt-
ningar. Sammantaget är detta utbud bredare
än man kan finna vid andra handelshög-
skolor, särskilt om man betänker alla fristå-
ende kurser.

Traditionen från Handelshögskolans pionjä-
rår, att vetenskapligt förankra utbildningen,
fullföljs alltså tack vare att hela Göteborgs
ekonomisk-vetenskapliga kompetens nu är
samlad under ett tak. Forskande lärare är

den viktigaste förbindelselänken mellan
denna vetenskapliga bas och grundutbild-
ningen.

En viktig uppgift är att återskapa det förtro-
ende inom näringsliv och samhälle som fanns
före de femton åren av skilsmässa. I åter-
knytningsarbetet ingår bland annat ett nytt
Handelshögskolans Råd, ett aktivt Program
för Partnerskap och en ny organisation för
samarbete med tidigare studenter. Att kunna
erbjuda omvärlden goda vidareutbildningar
är också ett viktigt inslag i detta arbete.

Glädjande nog upplever Handelshögskolan
en växande extern uppbackning. Det resul-
terade 1995 i en ny byggnad, som rymmer
praktiskt taget hela verksamheten, en
symbol för den nya identiteten. Ett färskt
exempel på detta är att Torsten och Ragnar
Söderbergs stiftelser, som länge stött forsk-
ningen kring handel, också donerat en pro-
fessur för att upprätthålla spetskompetens
inom Handelshögskolan.

Det är i första hand genom ökat externt stöd
som Handelshögskolan kan skapa hand-
lingsfrihet och expansion. Den kraftsamling
som nu sker har en sådan strategisk inrikt-
ning och får sin trovärdighet genom den
pedagogiska och vetenskapliga vitalitet som
kan demonstreras.

Rolf Wolff  / Ulf Olsson
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Stiftelsernas sammanlagda balansräkning

Belopp i kr 2001-12-31 2000-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar
Kulturfastighet 18.159.537 18.159.537
Bostadsrätt 4.500.000 4.500.000
Inventarier 781.941 794.204

Summa materiella anläggningstillgångar 23.441.478 23.453.741

Finansiella anläggningstillgångar
Värdepapper *) 219.697.998 216.853.638

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar 159.456 141.443
Förutbetalda kostnader
och upplupna intäkter 48.041 84.620
Kassa och bank 68.424.833 53.063.125

Summa omsättningstillgångar 68.632.330 53.289.188

Summa tillgångar 311.771.806 293.596.567

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Bundet eget kapital
Stiftelserna 244.700.000 235.200.000

Fritt eget kapital
Disponibla medel 2.142.726 8.850.945
Redovisat årsresultat 2.862.317 -6.708.220

Summa fritt eget kapital 5.005.043 2.142.725

Summa eget kapital 249.705.043 237.342.725

Avsättningar
Fond för medicinvetenskap 0 12.000.000
Övriga pensionsförpliktelser 1.883.202 1.769.640

Summa avsättningar 1.883.202 13.769.640

Kortfristiga skulder
Beviljade, ej utbetalade anslag 59.978.340 42.289.932
Övriga skulder 49.388 194.270
Upplupna kostnader och
förutbetalda intäkter 155.833 0

Summa kortfristiga skulder 60.183.561 42.484.202

Summa eget kapital och skulder 311.771.806 293.596.567

Torsten Söderbergs stiftelse, Göteborg

Styrelse: Tomas Söderberg, ordförande, herr, Kållered
Peter Söderberg, vice ordf., civ. ekon., Marstrand
Maria Söderberg, ord. ledamot, civ. ekon., Stockholm
Richard Arvidsson, ord. ledamot, docent, Stockholm

Wanja Söderberg, suppleant, teol. kand., Stockholm
Anna Söderberg, suppleant, fil. kand., Stockholm
Elisabet Söderberg Björkman, suppleant, fil. kand., Stockholm
Torsten Söderberg, suppleant, produktutv., Hällingsjö

Stiftelsernas sammanlagda resultaträkning

2001-01-01 2000-01-01
Belopp i kr 2001-12-31 2000-12-31

INTÄKTER
Räntor och utdelningar 73.857.031 58.843.993
Upplösning av fond för medicin-
vetenskapliga ändamål 12.000.000 0
Återförda och återbetalda anslag 304.910 201.888
Vinst avyttring värdepapper 971.220 0
Övriga intäkter 250.080 197.640

Summa intäkter 87.383.241 59.243.521

KOSTNADER
Beviljade anslag -72.814.000 -51.978.000
Personalkostnader -1.202.644 -1.710.246
Övriga kostnader -948.101 -1.144.859
Avskrivningar och nedskrivningar
av materiella anläggningstillgångar -57.869 -56.649

Summa kostnader -75.022.614 -54.889.754

Resultat 12.360.627 4.353.767

Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter och liknande resultatposter 1.823 1.204
Räntekostnader och liknande resultatposter -133 -63.191

Bokslutsdispositioner
Avsättning till stiftelsen -9.500.000 -6.000.000
Avsättning till Medicinvetenskaplig fond 0 -5.000.000

Redovisat årsresultat 2.862.317 -6.708.220

VÄRDEPAPPER 2001.12.31:

12.169.180 aktier i Ratos AB A och B
160.000 aktier i Ericsson B
140.000 aktier i Försäkrings AB Skandia
600.000 aktier i Investor AB B
37.500 aktier i SAAB AB B

*)  Börsvärde 2001.12.31 1.234.269.930

Ragnar Söderbergs stiftelse, Stockholm

Styrelse: Erik Söderberg, ordförande, direktör, Stockholm
Ingemar Ståhl, vice ordf., professor, Lund
Sven Söderberg, ord. ledamot, generalkonsul, Stockholm
Barbro Montgomery, ord. ledamot, fru, Stockholm

Henry Montgomery, suppleant, kammarrättspresident,
Stockholm
Katarina Söderbaum, suppleant. civ. ekon., Djursholm
Jan Söderberg, suppleant, direktör, Lund

Vid Ratos ABs ordinarie bolagsstämma föredrages stiftelsernas styrelsers och revisorers berättelser. Revisorerna är samma personer
som de som utsetts till revisorer i Ratos. Har revisorerna inte funnit anledning till anmärkning mot styrelsernas ekonomiska förvaltning
anses ansvarsfrihet beviljad. I motsatt fall beslutar bolagsstämman i fråga om ansvarsfrihet för styrelserna.

Stiftelsernas Revisorer
Hans Karlsson, aukt. revisor, KPMG

Gunnar Widhagen, aukt. revisor,
Ernst & Young

Stiftelsernas Direktör
Edvard Söderberg, direktör

Amanuens (deltid)

Anna Söderberg, fil. kand.

Stiftelsernas Medicinske Rådgivare
Göran Holm, professor,

Upplands Väsby
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DET SÖDERBERGSKA PRISET 2001 TILL
PER HENRIK LINDBLOM

Det Söderbergska priset inom rättsvetenskap har i år tilldelats professorn i
processrätt vid Uppsala universitet Per Henrik Lindblom, enligt motiveringen
”för ett omfattande författarskap med högt rättsvetenskapligt värde och stor
betydelse för de senaste årens rättsutveckling och debatt inom processrätten”.
Vid en högtidlighet på Kungl. Vetenskapsakademien den 15 maj 2001 över-
lämnade HKH Prinsessan Lilian priset till Lindblom.

Lindblom är född 1939 i Örnsköldsvik. Han blev år 1972 juris doktor vid
Uppsala universitet och år 1974 biträdande professor – numera professor – i
processrätt vid universitetet. Han är på detta vis den första rättsvetenskapsman
med processrättslig inriktning som får det Söderbergska priset.

I sin doktorsavhandling Processhinder av 1972 behandlade Lindblom den
skillnad man inom processrätten brukar göra mellan den formella rätten att
föra talan vid domstol och den materiella rätten – alltså det civilrättsliga för-
hållandet mellan två parter. Lindblom kritiserade det traditionella svenska syn-
sättet, som fäster vikt vid de formella möjligheterna att processa, och förordade
att dessa regler om processhinder skulle avskaffas helt. Även om han inte lyckats
övertyga lagstiftaren om detta, har hans analyser väsentligt bidragit till att det
formella resonemanget numera har mindre betydelse för domstolarna än tidigare.

Senare tog Lindblom upp frågorna om konsumenternas rättsskydd i boken
Konsumentmål (1985) och därefter ur ett vidare perspektiv i det stora arbetet
Grupptalan (1989). Här analyserar han efter inspiration från processformen
”class action” i USA och Kanada möjligheterna till förbättrat rättsskydd för
den enskilde genom en rätt till grupprättegång. Frågan hur en sådan nyhet
skall kunna passas in i vårt processrättsliga system är högst komplicerad och
delvis kontroversiell. Lindblom försöker visa att man mycket väl kan införa
regler av detta slag i svensk rätt utan större olägenheter. Hans synpunkter fick
starkt gensvar på lagstiftarhåll. Enligt ett uppdrag som särskild utredare lade
han år 1994 fram det omdebatterade betänkandet ”Grupprättegång”, som sedan
resulterat i vissa mindre lagreformer och för närvarande ligger till grund för
ett mera omfattande lagstiftningsarbete i justitiedepartementet.

Lindblom har vidare behandlat åtskilliga andra problem på rättsområdet
i en rad uppsatser, delvis samlade i böckerna Studier i processrätt (1993) och
Progressiv processrätt (2000). Ett återkommande tema är hur de snabba för-
ändringarna i samhället präglar, eller bör prägla, civil- och straffprocessens
utformning.

Bertil Bengtsson

Tidigare mottagare av det Söderbergska Priset:
1986 Rolf Luft • 1987 Assar Lindbeck • 1988 Nils G. Kock
1989 Kurt Grönfors  • 1990 Per Björntorp • 1991 Lars E. O. Svensson
1992  Per-Ingvar Brånemark  • 1993 Bertil Bengtsson • 1994 Jan Holmgren
och Ann-Mari Svennerholm • 1995 Torsten Persson • 1996 Björn Dahlbäck
1997 Anders Agell  • 1998 Jan-Åke Gustafsson • 1999 Jörgen W. Weibull
2000 Anders Björklund och Olle Lindvall

DET SÖDERBERGSKA JOURNALISTPRISET 2001
TILL INGER ATTERSTAM
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Efter beslut av Svenska Läkaresällskapet har redaktör Inger Atterstam,
Svenska Dagbladet tilldelats det Söderbergska journalistpriset i medi-
cin 2001 på 150.000 kronor. Hon har fått priset för att hon i sina
medicinska reportage kombinerar professionellt nyhetsarbete med djup-
gående förklaringar av komplicerade vetenskapliga sammanhang.

Inger Atterstam anställdes 1981 på Svenska Dagbladet som medi-
cinsk redaktör. Sedan dess har hon på ett mycket professionellt sätt
på plats bevakat ett stort antal viktiga internationella medicinska ny-
heter och aktuella frågeställningar inom olika forskningsområden.
Hon skrev den första artikeln i Sverige om AIDS 1981 och har genom
åren skildrat epidemins utveckling. Hon har också i sina artiklar tagit
upp svåra etiska frågor, bland annat inom genforskningens utveckling.
Hennes journalistik – som karakteriseras av hög kompetens, stor inte-
gritet och kritiskt vetenskapligt tänkande – har gjort henne respekterad
bland läkare och forskare både inom och utom landet.

Hon har också publicerat flera populärvetenskapliga böcker, hon
medverkade aktivt till bildandet av Sällskapet Sveriges Medicinjournalister
samt utsågs av regeringen att representera allmänheten i Medicinska
Forskningsrådet 1989-1995.

Inger Atterstam har erhållit flera priser bland annat Rosénpriset 1991
utdelat av forskningsrådsnämnden, konstnären Lars Radings minnespris
för pionjärinsatser inom svensk aidsjournalistik 1996 och 1999 erhöll
hon Svenska Dagbladets interna pris för bästa journalistiska prestation.

Christer Edling

Tidigare mottagare av det Söderbergska Journalistpriset:
1991 Margareta William-Olsson • 1992 Svante Nycander • 1993 Harry Bökstedt,
1994 Nils-Eric Sandberg •1995 Gunilla Myrberg • 1996 Anders Isaksson,
1997 Kjell Lindqvist • 1998 Per T Ohlsson • 1999 Åke Spross
2000 Göran Albinsson Bruhner
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DET SÖDERBERGSKA HANDELSPRISET 2001
TILL JAN RAMBERG

Vid Svensk Handels årsmöte den 9 maj utdelades Söderbergska
Handelspriset för fjortonde gången. Priset, som är på 200.000
kronor, tilldelas den som genom teoretiska eller praktiska insat-
ser bidragit till utvecklingen inom distributionsområdet i vid be-
märkelse.

Priset gick denna gång till professor Jan Ramberg. Han belöna-
des för sina betydelsefulla och ledande insatser i utvecklingen av
en modern Lex Mercatoria – handelsmännens rätt – som bidragit
till stabila rättsregler för underlättandet av internationell handel. I
förgrunden står inte minst Jan Rambergs mångåriga arbete inom
Internationella Handelskammaren för att utforma och revidera de
leveransklausuler som går under namnet Incoterms.

Juryns beslut innebär en vidgning av ämnesområdet för priset
utanför de strikt företagsekonomiska bedömningar som hittills
gjorts. Denna utvidgning tillför priset nya dimensioner.

Carl-Johan Westholm

Tidigare mottagare av det Söderbergska Handelspriset:
1988 Nils-Erik Wirsäll • 1989 Hans Andersson och Göran Brodin
1990 Lars-Gunnar Mattson • 1991 Pelle Nilsson och Thore Nydahl
1992 Håkan Håkansson • 1993 Håkan Bryngelson
1994 Claes-Robert Julander • 1995 Jörgen Wennberg
1996 Lars-Erik Gadde • 1997 Sven Gerentz • 1998 Lars Jacobsson
1999 Solveig Wikström • 2000 Gert Karnberger

Tidigare mottagare av Torsten och Wanja Söderbergs Pris:
1994 Jane Reumert • 1995 Liv Blåvarp • 1996 Brita Flander,
1997 Mats Theselius • 1998 Louise Sass • 1999 (Nordiska kritiker)
Kaj Kalin, John Vedel-Rieper, Jorunn Veiteberg, Adalsteinn Ingólfsson
och Kerstin Wickman  • 2000 Peter Opsvik

TORSTEN OCH WANJA SÖDERBERGS PRIS 2001
TILL BJÖRN DAHLSTRÖM

Torsten och Wanja Söderbergs Pris om 500.000 kronor har tilldelats
den svenske industriformgivaren, möbelformgivaren och grafikern
Björn Dahlström. Han har fått priset med motiveringen ”för ett
konstnärligt, säkert, grafiskt formspråk och en redan bred, rikt nyan-
serad och löftesrik gärning som industriformgivare”.

Det är åttonde året som Röhsska museet ges möjlighet att dela ut
Torsten och Wanja Söderbergs nordiska design- och konsthantverks-
pris. Förutom prissumman arrangerar museet en separatutställning
för pristagaren i samband med prisceremonin.

En väl genomtänkt design skall vara en kommunikation mellan
brukare och föremål. Produkterna bör vara funktionella, ergono-
miska, materialsnåla, miljövänliga och estetiska. Björn Dahlströms
innovativa formgivning gör att hans produkter uppfyller alla dessa
kriterier. Han berör och engagerar betraktaren och brukaren. Hans
produkter håller en lågmäld och kvalitativ profil varför de lätt blir
oumbärliga klassiker.

Elsebeth Welander-Berggren
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MEDICIN
Professor Catharina Larsson. Inst. f. molekylär medicin,
Karolinska. 1.000.000 kronor.
”Förstå uppkomstmekanismerna för de mer än 5000
sjukdomar som ärvs enligt Mendels lagar.”

Professor Göran K. Hansson. Inst. f. medicin, Karolinska.
5.600.000 kronor.
”Utveckling av immunbaserad aterosklerosbehandling.”

Professor Olle Lindvall och Professor Anders Björklund.
Medicinska fakulteten, Lunds universitet.
6.000.000 kronor.
”Cellterapi och neuroprotektion vid neurologiska sjukdomar.”

Docent Nils-Göran Larsson. ”Dept. of Medical Nutrition”,
Karolinska. 1.500.000 kronor.
”The molecular pathogenesis of mitochondrial dysfunction.”

Professor Kjell Öberg. Uppsala universitet.
6.000.000 kronor.
Gen- och immunterapi av neuroendokrina tumörer.

Professor Olle Kämpe. Inst. f. medicin, Uppsala universitet.
500.000 kronor.
”Autoimmunt polyendokrint syndrom typ 1-modell för
autoimmunitet i människa och mus.”

Professor Anders Hamsten. Karolinska. 1.000.000 kronor.
”Studier av molekylära mekanismer för uppkomst av
insulinresistens, dyslipoproteinemi och tidigt uppträdande
åderförkalkningssjukdom.”

Professor Tommy Olsson. Enheten för Medicin, Umeå
universitet. 300.000 kronor.
Neuroendokrin modulation av återhämtning efter ischemisk
hjärnskada.

Docent Olle Korsgren m.fl. Enheten f. Klinisk Immunologi,
Uppsala universitet. 800.000 kronor.
Bildandet av ett Nordiskt centrum för transplantation av
Langerhanska öar till patienter med diabetes mellitus typ 1.

Professor Juleen Zierath. Karolinska. 1.000.000 kronor.
”Gene Expression Profiling of Human Skeletal Muscle:
Implication for Type 2 Diabetes.”

Professor Claes Ohlsson. Endokrindivisionen,
Göteborgs universitet. 1.000.000 kronor.
”Endocrine regulation of skeletal tissue.”

Med. dr Petter Höglund. MTC, Karolinska. 200.000 kronor.
Orsakerna till autoimmun diabetes.

Docent Thomas Jansson. Inst. f. fysiologi och farmakologi,
Göteborgs universitet. 100.000 kronor.
”Fostrets nutrition och diabetes.”

Professor Peter Arner. Lipidlaboratoriet, Karolinska.
200.000 kronor.
Studier av den mänskliga fettvävens betydelse för typ 2
diabetes.

Professor Lars Edström. Sektionen f. neurologi, Karolinska.
300.000 kronor.
Neurogenetisk verksamhet främst inriktad på muskel-
dystrofier.

Docent Håkan Melhus. Inst. f. medicinska Vetenskaper,
Uppsala universitet. 240.000 kronor.
Studier av faktorer av betydelse för bentäthet och frakturrisk.

Professor Niklas Dahl. Avd. f. klinisk genetik, Uppsala.
300.000 kronor.
Karaktärisera genetiska faktorer bakom vissa neurologiska
och neuropsykiatriska sjukdomar.

Professor Jan-Åke Gustafsson. ”Department of Medical
Nutrition”, Karolinska. 200.000 kronor.
”Role of Estrogen Receptor B in Protecion of the Central
Nervous System.”

Docent Ingrid Kockum. Inst. f. molekylär medicin,
Karolinska. 300.000 kronor.
”Fin mapping av ett typ 1 diabetes risk lokus på
kromosom 5.”

Dr med. sc. Mats A A Persson. CMM, Karolinska.
300.000 kronor.
Hepatit C infektion hos människa.

Dr Jonathan A Prince. ”Center for Genomics Research”,
Karolinska. 400.000 kronor.
Ang. Alzheimers sjukdom. ”Från Linkagestudier till
kandidatgener i komplexa sjukdomar...”

Professor Patrik Brundin. Inst. f. Fysiologiska Vetenskaper,
Lunds universitet. 300.000 kronor.
”Bone marrow-derived stem cells a therapy for Parkinson’s
disease.”

Docent Jan Borén och Professor Sven-Olof Olofsson.
Göteborgs universitet. 1.000.000 kronor.
Atherogena lipoproteiner samt deras interaktion med
kärlväggen. (Gäller patienter med typ II diabetes)

Professor Håkan Mellstedt. Radiumhemmet, Karolinska.
1.500.000 kronor.
”Utveckling av passiv och aktiv specifik immunterapi vid
tumörsjukdomar.”

EKONOMI OCH RÄTTSVETENSKAP
Söderbergska Priset 2001 i Rättsvetenskap till Per Henrik
Lindblom. 600.000 kronor.

Vetenskapligt program i anslutning till Söderbergska
Priset m.m. 345.000 kronor.

Söderbergska Handelspriset 2001 till Jan Ramberg.
200.000 kronor.

'Tryckning av Handelspristagareskrift m.m.
125.000 kronor.

Doktorandstipendier i Handel via Handelshögskolan
i Stockholm. 1.600.000 kronor.

Fil. dr, rektor Nils Karlsson. City-universitetet.
900.000 kronor.

Docent Richard Arvidsson. Handelshögskolan i Stockholm.
500.000 kronor.
Forskningsprojekt om beskattning av allmännyttiga
stiftelser.

Professor Anders H Westlund. Handelshögskolan
i Stockholm. 400.000 kronor.
”Mätning av ekonomins immateriella tillgångar.”

Doktorand Henrik Cronqvist. University of Chicago,
Graduate School of Business samt Department of
Economics. 250.000 kronor.
”Ph. D. program in finance.”

Docent Björn Westberg. Handelshögskolan i Jönköping.
100.000 kronor.
Resestipendier för doktorander i handelsrätt.

Professor Allan T Malm. Ekonomihögskolan, Lund.
250.000 kronor.
Anpassningsprocesser och förnyelse inom distribution och
handel.

Fil. dr Göran Hägg. Ekon. inst., Linköpings universitet.
130.000 kronor.
The Economics of Trust, Contracting and Legal
Institutions.

Professor Jacob W F Sundberg. Stockholm.
180.000 kronor.
”Sporrong Lönnroth XVII” i Stockholm 2002 samt
tryckningsbidrag till ”Antologin Kalmarunionen.”

Professor Göran Skogh. Linköpings universitet.
400.000 kronor.
Utbildning och Forskning i Rättsekonomi.

Doktorand Ulrika Holmberg. Handelshögskolan i
Göteborg. 100.000 kronor.
Konsumenters lojalitet mot dagligvarubutiker.

Fil. dr Ingemar Bengtsson. Lunds universitetet.
367.000 kronor.
”Where is the Merchant?”

Anslag av Ragnar Söderbergs stiftelse. 2.750.000 kronor.
”Konst, kultur och humaniora” i Handelshögskolans i
Stockholm civilekonomutbildning m.m.

Doktorand Katerina Hellström. Handelshögskolan i
Stockholm. 100.000 kronor.
”Quality of Accounting Information in Transitional
Economies.”

Professor Alexander Peczenik. Jur. fak., Lunds universitet.
30.000 kronor.
IVR-världskongressen i rätts- och socialfilosofi i Lund
2003. Kompletterande anslag.

Rektor, professor Leif Lindmark. Handelshögskolan i
Stockholm. 10.000.000 kronor.
Bidrag till MBA-utbildning på heltid ”SSE-MBA”.
Till minne av Olof A Söderberg, en av Handelshögskolans
grundare.
(Ställt i utsikt ytterligare 30.000.000 kronor.)

Förslag av styresleledamöter. 10.000.000 kronor.
Professur vid Handelshögskolan vid Göteborgs universitet
enligt samma upplägg som tidigare vid HHS. (Ytterligare
10.000.000 kronor under 2002 planeras.)

Ständige Sekreteraren professor Erling Norrby.
Kungl. Vetenskapsakademien. 3.250.000 kronor.
En akademikerforskartjänst inom området rättsvetenskap.

Professor Peter Englund. Stockholm Institute for Financial
Research. 325.000 kronor.
Konferens om kreditrisker.

Ordförande H-G. Solerud m.fl. Stockholm Centre for
Commercial Law. 415.000 kronor.
Forskning och forskarutbildning inom affärsjuridiken.

Dekanus professor Åke Saldeen. Jur. fak., Uppsala
universitet. 35.000 kronor.
Nordiskt familjerättsseminarium i Uppsala 2002.

Professor Said Mahmoudi. Jur. fak., Stockholms universitet.
40.000 kronor.
Konferensen ”Stockholm Declaration and Law of the Marine
Environment.”

Professor Lars-Gunnar Mattson. Handelshögskolan i
Stockholm. 80.000 kronor.
”Dynamics of firms and industries in contemporary markets.”

Professor Per Samuelsson. Lunds universitet.
170.000 kronor.
”Law and Finance.”

Professor Peter Melz. Jur. fak., Stockholm. 80.000 kronor.
Beskattningens rättstillämpningssystem.

Doktorand Karol Nowak. Jur. inst., Handelshögskolan,
Göteborg. 85.000 kronor.
Ang. oskyldighetspresumtionen.

Jur. dr Svante O Johansson. Jur. inst., Handelshögskolan,
Göteborg. 300.000 kronor.
”Transportförsäkring av varor –  internationell harmonisering
och en ny försäkringsrätt.”

Jur. dr Marie Tuula. Jur. fak., Stockholms universitet.
150.000 kronor.
”Konkurs och den ekonomiska brottsligheten.”

Docent Per-Olof Bjuggren. Handelshögskolan i Jönköping.
60.000 kronor.
Omkostnadsbidrag.

Professor Sture Bergström. Jur. fak., Lunds universitet och
Professor Claes Norberg. Inst. f. handelsrätt, Lunds
universitet. 150.000 kronor.
”Skatter inom och utom Europas gränser.”

Johan Ryrberg, Bromma. 50.000 kronor,
Olof A. Söderbergstipendiat.

Agnetha Edin, Stockholm. 50.000 kronor,
Olof A. Söderbergstipendiat.

Lena Moa-Böhn, Göteborg. 50.000 kronor,
Olof A Söderbergstipendiat.

Anne-Charlotte Engström-Persson, Bålsta. 50.000 kronor,
Olof A. Söderbergstipendiat.

Hans Nexing, Malmö. 50.000 kronor,
Olof A. Söderbergstipendiat.

ÖVRIGT
Söderbergska Journalistpriset 2001 i Medicin till Inger
Atterstam. 150.000 kronor.

Kostnader kring Journalistpriset. 40.000 kronor.

Torsten och Wanja Söderbergs Pris 2001 till Björn
Dahlström. 500.000 kronor.

Utställning, katalog, affisch, jurykostnader m.m. i samband
med designpriset, Röhsska museet. 600.000 kronor.

Professor Jane Nystedt. Inst. f. franska och italienska,
Stockholms universitet. 130.000 kronor.
”Ett språkens år 2001.”

Riddarhusgenealog Pontus Möller, Solna. 25.000 kronor.
Fortsatt forskningsanslag.

Professor Erling Norrby. Kungliga Vetenskapsakademien.
100.000 kronor,
Uppsatstävling och deltagande i Nobel Youth Science
Symposium.

FÖRTECKNING ÖVER AV TORSTEN OCH RAGNAR SÖDERBERGS
STIFTELSER UNDER 2001 UTDELADE ANSLAG M.M.
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Omslagsbilden
Promotion médicale (Doktorspromotion). Akvarellerad linje-
etsning av Louis Jean Desprez (1743-1804). Kompostion av
scenbilder från pjäsen Vulcani utbrott, som Desprez år 1790
satte upp i Göteborg.
Nationalmuseum. Foto: Erik Cornelius.

Bilden på sidan 2
Handelshögskolan, Göteborg, Vasagatsbyggnaden
uppförd 1952. Arkitekt Carl Nyrén.
Foto från 1950-talet av Björn Rodhe.

Museichef Eva Helena Cassel-Pihl. Hallwylska Museet.
60.000 kronor.
Katalog över samling av orientaliska mattor. Bidrag.

Skriftställare Jeremy Franks, Kareby. 100.000 kronor.
De indiska manus av Christopher Henrik Bard, 1728-81.

Professor Björn Fjaestad. ”Forskning och Framsteg”.
40.000 kronor.
Stöd åt tidskriften för 2002.

Krigsarkivarie Ulf Söderberg och 1:e arkivarie Björn
Gäfvert. Krigsarkivet. 330.000 kronor.
Komplettering av tidigare donerad apparatur.

Doktorand Mikael Alm. Historiska inst., Uppsala
universitet. 20.000 kronor.
”Kungsord i elfte timmen.” Språk och självbild i
gustavianska enväldets legitimitetskamp 1772-1809.
Tryckningsbidrag.

Fil. dr Cecilia Engellau-Gullander. Konstvetensk. inst.,
Uppsala universitet. 100.000 kronor.
Jean Eric Rehn och konstindustrin på 1700-talet.

Docent Olle Ferm. Historiska inst., Stockholms universitet.
40.000 kronor.
Skrift om de medeltida universitetens roll för Nordens
europeisering.

Docent Nils-Göran Sundin. Stockholm. 60.000 kronor.
”Alternative Investment Strategy..., Transdisciplinary
Interpretation in Executive Decision.”

Doktorand Håkan Gunneriusson. Historiska inst.,
Uppsala universitet. 40.000 kronor.
”Det historiska fältet”. Den källkritiska skolbildningens seger
över den ”uppsvenska” skolan. Sociala kontakter.
Tryckningsbidrag.

Anslagsfördelning 2001 på högskolor
m.m.

Handelshögskolan i Stockholm 15.430.000
Karolinska Institutet 13.900.000
Göteborgs universitet med Handelshögskola 12.785.000
Uppsala universitet 8.141.000
Lunds universitet med Ekonomihögskola 7.437.000
Kungl. Vetenskapsakademien 3.795.000
Kungl. Akademien för De Fria Konsterna 1.650.000
Stiftelsernas priser 1.450.000
Alexandriabiblioteket 1.450.000
City-universitetet 900.000
Stockholms universitet 806.000
Röhsska museet 600.000
Linköpings universitet 530.000
Cartesiusstiftelsen 500.000
Stockholm Centre for Commercial Law 415.000
Svenska Institutet i Rom 400.000
Övriga mottagare 2.625.000
Summa anslag 72.814.000

Anvisningar m.m. för ansökningar

Sista ansökningsdag 1 september.

Anslagsbeslut i november.

Ansökningar inom medicin skall inges i 3 exemplar; övriga i 10 exemplar.

Varje exemplar skall sorteras för sig med tillhörande bilagor.

Ange om anslag sökes på annat håll och i så fall var.

Doktorand skall bifoga yttrande av handledaren.

Vid ansökan om fortsatt anslag skall bifogas en redogörelse för användningen
av tidigare anslag; omfattning högst en A4-sida.

Anslag kan även ges utan föregående ansökan.

Del av den totala anslagssumman reserveras för stöd i form av
tidsbegränsade stipendier till yngre forskare i ”post doc.” situationen.

Medicin, ytterligare anvisningar
Inom medicin prioriteras vetenskapliga projekt med klinisk inriktning. I första
hand inriktas stödet mot större, väldefinierade projekt av hög kvalitet.

Varje ansökan skall åtföljas av en vetenskaplig rapport om högst 300 ord samt en
förteckning över vetenskapliga arbeten, som publicerats med stöd av Stiftelserna.

Forskningsprogrammet skall innehålla en bakgrund till projektet med nyckel-
referenser, frågeställning, forskningsplan, metodik, preliminära resultat, betydelse
samt kortfattad sammanfattning. Till varje ansökan skall inges en preciserad
budget samt en sammanställning av gruppens totala budget med angivande av stöd
också från andra anslagsgivare. Det totala antalet sidor i ansökan får inte över-
skrida 10. Ansökan inges i 3 exemplar. Intyg från etisk kommitté skall i förekom-
mande fall bifogas.

TORSTEN OCH RAGNAR SÖDERBERGS STIFTELSER
  Östermalmsgatan 89, 114 59 Stockholm

Telefon 08-661 52 11. Telefax 08-661 47 41
www.soderbergs-stiftelse.o.se Bo
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Professor Jarl Torbacke m.fl. Stockholms universitet.
100.000 kronor.
”Forskardagarna 2001” alt. motsvarande 2002.

Bankdirektör Johan Stenberg. Cartesiusstiftelsen, Stockholm.
500.000 kronor.
Stöd till översättningar av verk mellan franska och
svenska m.m.

Ständige Sekreteraren Beate Sydhoff. Kungl. Akademien för
de Fria Konsterna. 1.650.000 kronor.
Sanering och konservering av ”1806 års bibliotek”.

Ordförande J O Rune Hasslöf. Föreningen Backamo Vänner.
50.000 kronor.
”Kungl. Bohus Läns Regemente Indelningsverk 1727-1901.”

Doktorand Gunvor Stolt. Litteraturvetenskapliga inst.,
Uppsala universitet. 40.000 kronor.
”Jeanna Oterdahl – kvinnoröst i föredrag och författarskap”.
Tryckningsbidrag.

Museichef Marie-Louise Olsson. Mölndals museum.
280.000 kronor.
”Blåtand i Kvarnbyn – en guidelös guidning.”

Docent Anne-Marie Leander Touati. Svenska Institutet i Rom.
400.000 kronor.
”Pompeji 2000.”

Doktorand Per Hammarström. Historiska inst., Uppsala
universitet. 26.000 kronor.
”Judisk invandring och integration i norrländska
lokalsamhällen 1860-1930.”

Doktorand Claes Theliander. Inst. för arkeologi, Göteborgs
universitet. 150.000 kronor.
En arkeologisk undersökning av begravningsritualen i
Västergötland AD 700-1200.

Dr Julius Rocca. Medicinhistoriker, Karolinska.
400.000 kronor.
Bok på engelska om läkaren Henrik Gahn (1747-1816).

Överintendent Leif Törnqvist. Statens Försvarshistoriska
Museer. 50.000 kronor.
”Sveriges arméförband under 1900-talet” av överstelöjtnant
Christian Braunstein. Bidrag.

Professor Inge Bartning och Professor Jane Nystedt. Inst. för
franska och italienska, Stockholms universitet. 50.000 kronor.
Festskrift m.m.

Fil. dr Maria Görts. Konstvetenskapliga inst.,
Stockholms universitet. 36.000 kronor.
”Konsthögskolor som kunskapsförmedlare.”

Professor Bo Ralph. Riksföreningen Sverigekontakt,
Göteborg. 1.450.000 kronor.
Inredningen till den svenska sektionen inom det nya
biblioteket i Alexandria, ”Nobelsektionen.”

Prefekt Margareth Wijk. Romanska inst., Lunds universitet.
170.000 kronor.
Internetbaserade kurser i rumänska.

Doktorand Christina Gunneriusson Wistman. Inst. för Konst
och Bildvetenskap, Göteborgs universitet. 50.000 kronor.
”En agent på konstfältet 1887-1947. Prins Eugen – konst-
samlare, mecenat och grundare av ett museum.”

Doktorand Eva Lindqvist Sandgren. Konstvetenskapliga inst.,
Uppsala universitet. 40.000 kronor.
”Johannete Ravenelles tidebok och det parisiska bokmåleriet
omkring 1400.” Tryckningsbidrag.

Professor Birgitta Strandvik, ordförande Svenska
Läkaresällskapet. 150.000 kronor.
Inköp av flygel till Läkaresällskapet.


