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TORSTEN OCH RAGNAR SÖDERBERGS STIFTELSER

2002

Torsten och Ragnar Söderbergs stiftelser bildades år 1960.

Under år 2002 anslog stiftelserna 69 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 I STOCKHOLM STARTAR
MBA-UTBILDNING PÅ HELTID

Bildandet av Handelshögskolan för snart
hundra år sedan innebar en kunskaps- och
kompetensförstärkning som kraftfullt bidrog
till den framgångsrika etableringen av sven-
ska företag och produkter på utlandsmarkna-
den. På samma sätt förväntas den planerade
MBA-utbildningen på heltid, SSE-MBA
(Stockholm School of Economics – Master
of Business Adminstration), komma att spela
en nyckelroll i utvecklingen av den lednings-
kompetens som krävs för att möta 2000-
talets utmaningar på den globala arenan.

Handelshögskolans nuvarande verksamhe-
ter inom grundutbildning, forskarutbildning,
forskning och vidareutbildning kommer även
fortsättningsvis att fungera som viktiga
kunskapskällor och kompetensförsörjare för
svenskt näringsliv. SSE-MBA blir ett till-
skott till dessa verksamheter som ger ökad

bredd och gör det möjligt för Handelshög-
skolan att etablera sig som en Graduate School
of Business av internationell toppklass.

Idén att starta SSE-MBA har vuxit fram ur
den dialog som ständigt förs mellan Han-
delshögskolan och företrädare för svenskt
näringsliv. Under hösten 2001 och våren
2002 genomfördes en insamling som resul-
terade i att SSE-MBA tillförsäkrades ett
grundkapital på 350 miljoner kr. Bidrags-
givare har varit ett drygt tiotal banker,
pensionsförvaltare, större företag och stif-
telser, däribland Torsten och Ragnar Söder-
bergs stiftelser, som anslagit och ställt i ut-
sikt sammanlagt 40 miljoner kr till minne av
Olof A. Söderberg. I början av juni 2002
beslutade Handelshögskolans direktion om
start av SSE-MBA hösten 2004.

MBA är sedan länge den viktigaste karriär-
utbildningen i USA. Den är även på god väg
att etablera sig som karriärutbildningen ”par
preference” i Europa och länder som Austra-
lien, Japan, Indien och Kina. Utvecklingen i
Europa leds av Storbritannien, men också i
Frankrike, Schweiz, Italien, Spanien och
Holland erbjuds MBA-utbildningar av hög,
internationell klass. Även Finland och Norge,
och från och med 2003 även Danmark, kon-
kurrerar på den internationella MBA-arenan.

MBA är en managementutbildning öppen
för deltagare med olika utbildnings- och
erfarenhetsbakgrund som hunnit skaffa sig
några års yrkeserfarenhet. Utbildningen kan
beskrivas som en spännande mötesplats där
tekniker, naturvetare, ekonomer, samhälls-
vetare och humanister från olika kulturer
utvecklar sina kunskaper och insikter i eko-

Olof A. Söderberg

En av Handelshögskolans initiativtagare
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företags tillgång till ledarskapskompetens
av högsta klass. Förutom att vi fångar upp
unga svenska ledarskapsämnen, som annars
skulle ha valt att skaffa sig en utländsk MBA-
utbildning, lockar vi hit yngre personer från
olika delar av världen som upptäcker de
fördelar som Sverige och svenskt näringsliv
kan erbjuda.

Deltagaravgiften för en ”full-time” MBA av
den kvalitet som Handelshögskolan efter-
strävar ligger mellan 225-300.000 kr per år.
Till detta kommer levnadsomkostnader och
reskostnader. Trots de höga deltagaravgift-
erna räcker dessa inte för att täcka de stora
kostnader som organiserandet av en MBA-
utbildning innebär.

Behovet av donationsmedel för SSE-MBA
har beräknats till ca 350 miljoner kronor.
Kalkylen utgår från ett första intag på 40
deltagare 2004 och därefter en successiv
ökning tills planerad storlek på 120 deltagare
nås från och med 2011. Andelen utländska
deltagare beräknas på sikt uppgå till lägst 50
procent. Avkastningen på donationskapitalet
bidrar dels till att finansiera verksamhetens
uppbyggnad och utveckling under en inle-
dande tioårsperiod, dels till att garantera pro-
jektets finansiella stabilitet i ett långsiktigt
perspektiv.

OM STIFTELSERNAS VERKSAMHET UNDER ÅR 2002

Stiftelserna har under år 2002 anslagit 69,0
miljoner kronor. Det medicinska området
har erhållit 28,0 miljoner kronor och de
ekonomiska och rättsvetenskapliga område-
na tillsammans 32,3 miljoner kronor. Till
övriga ändamål har anslagits 8,7 miljoner
kronor.

Inom det medicinska området har bl.a. givits
tre stora anslag: professor, VD Lars Terenius,
Centrum för Molekylär Medicin, Karolinska,
5 miljoner kronor, professor Nils-Göran Lars-
son, Department of Medical Nutrition, Karo-
linska, 6 miljoner kronor samt professor Björn
Dahlbäck, Avdelningen för  klinisk kemi, Lund

4,5 miljoner kronor. Dessutom har bl.a. ytter-
ligare sju anslag i miljonklassen beviljats inom
det medicinska området.

Bland anslagen till det ekonomiska området
märks främst 10 miljoner kronor till Handels-
högskolan i Stockholm för MBA utbildning
på heltid och 10 miljoner kronor till Handels-
högskolan vid Göteborgs universitet till
”Torsten och Ragnar Söderbergs professur”,
förste innehavare professor Ulf Olsson.
Donationen till Handelshögskolan i Stock-
holm är på totalt 40 miljoner kronor och
Göteborgsdonationen på totalt 20 miljoner
kronor.

nomi, ledarskap, projektledning, människo-
kunskap och omvärldsorientering. Genom
sin utformning och inriktning blir ”full-time”
MBA en viktig plantskola som utvecklar
ledare och beslutsfattare som kan hantera
den ständigt ökande komplexiteten inom
affärs- och organisationslivet.

Den typ av MBA-utbildning som SSE-MBA
representerar är på heltid under ett till två år,
d.v.s. en ”full-time” MBA. Ettårsvarianten
är den dominerande i Europa, medan ameri-
kanska MBA-utbildningar ofta är tvååriga.
Därutöver finns Executive-MBA på deltid,
MBA-utbildning på distans eller via ”e-
learning”, samt företagsintern, skräddarsydd
MBA. ”Full-time” MBA, och framför allt de
högst ansedda programmen (t.ex. Harvard,
Wharton, Stanford, Insead, London Busin-
ess School, IMD), har i allmänhet högre
inträdeskrav än övriga MBA-varianter.

För att svenska företag ska kunna försvara
och utveckla sina starka internationella posi-
tioner och för att Sverige även fortsättnings-
vis ska kunna fungera som bas för dessa
företags kärnverksamheter behöver landet
utbildningar av världsklass. Skapandet av
SSE-MBA kan innebära skillnaden mellan
”gain” och ”drain” när det gäller svenska

En rad faktorer kopplade till Handelshög-
skolan bidrar till att skapa goda förutsätt-
ningar för ett framgångsrikt förverkligande
av SSE-MBA. Bland dessa ingår en stark
forskningsbas, en grund- och vidareutbild-
ning av hög internationell klass, en mycket
stark företagskoppling som ger god tillgång
till gästföreläsare och ”skarpa” projekt, verk-
samheter i St Petersburg, Riga, Moskva och
Asien med en stor utvecklingspotential samt
ett välutvecklat internationellt nätverk som
skapar goda rekryterings- och samarbets-
möjligheter.

För närvarande pågår ett intensivt utveck-
lingsarbete inom SSE-MBA bl.a. beträffande
utbildningens innehåll och pedagogik. Pro-
jektets styrgrupp, med representanter för
svenskt näringsliv, Handelshögskolan samt
två internationella experter, har träffats vid
två tillfällen under hösten 2002 och fortsätter
sitt arbete under våren 2003. Sökandet efter
en Dean görs bl.a. genom annonser i interna-
tionella tidskrifter. I början av 2003 presen-
teras programmet på Handelshögskolans nya
hemsida. Genom alla dessa utvecklingsin-
satser möjliggörs programmets lyckosamma
start i augusti 2004.

Leif Lindmark   Börje Svensson

En villkorad utfästelse har under 2002 gjorts
till Företagsekonomiska institutionen, Stock-
holms universitet att under sju år bidraga till
en professur i strategisk företags- och mark-
nadskommunikation. Beloppet, 5,6 miljoner
kronor, ingår inte i 2002 års anslagssumma.

Kungliga Vetenskapsakademien har mot-
tagit 3.250.000 kronor till en forskartjänst
inom området historia, speciellt ekonomisk
historia.

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

Belopp i kr 2002-12-31 2001-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar
Kulturfastighet 18.159.537 18.159.537
Bostadsrätt 4.500.000 4.500.000
Inventarier 769.100 781.941

Summa materiella anläggningstillgångar 23.428.637 23.441.478

Finansiella anläggningstillgångar
Värdepapper *) 192.721.829 219.697.998

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar 155.432 159.456
Förutbetalda kostnader
och upplupna intäkter 68.529 48.041
Bank och kassa 4.337.400 1.681.773
Konto hos Ratos 77.403.103 66.743.060

Summa omsättningstillgångar 81.964.464 68.632.330

Summa tillgångar 298.114.930 311.771.806

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Bundet eget kapital
Stiftelserna 254.200.000 244.700.000

Fritt eget kapital
Disponibla medel 5.005.043 2.142.726
Redovisat årsresultat 1.850.200 2.862.317

Summa fritt eget kapital 6.855.243 5.005.043

Summa eget kapital 261.055.243 249.705.043

Avsättningar
Pensionsförpliktelser 2.569.434 1.883.202

Summa avsättningar 2.569.434 1.883.202

Kortfristiga skulder
Beviljade, ej utbetalade anslag 34.244.030 59.978.340
Övriga skulder 95.504 49.388
Upplupna kostnader och
förutbetalda intäkter 150.719 155.833

Summa kortfristiga skulder 34.490.253 60.183.561

Summa eget kapital och skulder 298.114.930 311.771.806

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

2002-01-01 2001-01-01
Belopp i kr 2002-12-31 2001-12-31

INTÄKTER
Räntor och utdelningar 82.523.936 73.857.031
Upplösning av fond för medicin-
vetenskapliga ändamål 0 12.000.000
Återförda och återbetalda anslag 375.910 304.910
Återföring av del av aktie-
nedskrivning 1997/98 28.329.349 0
Vinst avyttring värdepapper 0 971.220
Övriga intäkter 258.184 250.080

Summa intäkter 111.487.379 87.383.241

KOSTNADER
Beviljade anslag -69.019.000 -72.814.000
Förlust avyttring värdepapper -28.329.349 0
Personalkostnader -1.830.210 -1.202.644
Övriga kostnader -919.691 -948.101
Avskrivningar och nedskrivningar
av materiella anläggningstillgångar -40.329 -57.869

Summa kostnader -100.138.579 -75.022.614

Resultat 11.348.800 12.360.627

Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter och liknande resultatposter 1.478 1.823
Räntekostnader och liknande resultatposter -78 -133

Bokslutsdispositioner
Avsättning till stiftelserna -9.500.000 -9.500.000

Redovisat årsresultat 1.850.200 2.862.317

VÄRDEPAPPER 2002.12.31:

12.170.180 aktier i Ratos AB A och B
160.000 aktier i Ericsson B
140.000 aktier i Försäkrings AB Skandia
37.500 aktier i SAAB AB B

*)  Börsvärde 2002.12.31: 1.135.941.750 kr

Ragnar Söderbergs stiftelse, Stockholm

Styrelse: Erik Söderberg, ordförande, ekon. dr h.c., Stockholm
Ingemar Ståhl, vice ordf., professor, Lund
Sven Söderberg, ord. ledamot, ekon. dr h.c., 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
Thomas Thiel, 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 2002
TILL HANS G BOMAN

Hans G. Boman föddes 1924, disputerade 1958 hos Arne Tiselius i
Uppsala och blev 1966 professor i mikrobiologi vid Umeå universitet.
År 1976 flyttade han till en professur i samma ämne vid Stockholms
universitet och sedan 1997 är han verksam vid Mikrobiologiskt och
Tumörbiologiskt Centrum vid Karolinska Institutet som mycket aktiv
emeritusforskare.

Bomans stora vetenskapliga insats bygger på observationen att
insekter kan leva i extremt bakterierika miljöer utan att skadas. Han
kunde 1981 påvisa att små äggviteämnen (peptider), som naturligt
produceras av bananflugan, har antibakteriell aktivitet. Därefter har
Boman och hans grupp liksom många internationella grupper påvisat
att inte bara insekter utan även alla djurarter normalt producerar
antibakteriella peptider och att dessa utgör en mycket viktig del av det
medfödda immunsvaret mot infektioner. Produktion av antibakteriella
peptider kan mobiliseras redan några minuter efter exposition för
bakterier. Tack vare dessa substanser kan vi t.ex. få skador på slem-
hinnor eller hud med rik bakterieflora utan att infektioner uppkommer.
Lika viktig är denna upptäckt för att förklara hur balansen i den
normala bakteriefloran upprätthålles. Denna flora är den viktigaste
barriären för att förhindra att potentiellt sjukdomsframkallande bak-
terier etableras och tillväxer i en sådan utsträckning att kliniska infek-
tioner uppkommer. Normalfloran är också nödvändig för andra viktiga
kroppsfunktioner, t.ex. produktion av vitamin K, en viktig del i den
normala blodkoagulationen.

Ragnar Norrby

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 • 2001 Per Henrik Lindblom

DET SÖDERBERGSKA JOURNALISTPRISET 2002
TILL RONALD FAGERFJÄLL
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Ledarskribenten vid Dagens Industri, Ronald Fagerfjäll, har tilldelats
det Söderbergska Journalistpriset 2002. I motiveringen framhålls att
hans journalistik ständigt präglats av stora kunskaper och god balans.

Priset tillkom 1991 och utdelas för framstående journalistiska
insatser vartannat år inom ekonomi eller juridik och vartannat år inom
medicin. Prissumman uppgick 2002 till 150.000 kronor.

Ronald Fagerfjäll är född 1945. Efter studier vid Handelshögskolan
i Göteborg började han sin journalistbana vid Göteborgs Handels-
och Sjöfartstidning. Han fortsatte sedan under närmare tjugo år vid
Affärsvärlden där han först var chefredaktör och sedan koncernchef.
Han är nu ledarskribent vid Dagens Industri. Han är också medlem av
Ekonomisk Debatts redaktionsråd.

Ronald Fagerfjäll är inte bara en av landets mest framstående och
kunnigaste ekonomijournalister. Han är dessutom författare till ett tio-
tal böcker som behandlar den svenska industriella utvecklingen och
dess portalgestalter. Hans senaste skrifter är Företagsledarnas århundrade
och skriften vid Affärsvärldens 100-årsjubileum. Han har därmed gjort
svensk industri- och företagshistoria tillgänglig för en bredare allmänhet.

Ingemar Ståhl

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 •  2001 Inger Atterstam
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DET SÖDERBERGSKA HANDELSPRISET 2002
TILL PÄR STENBERG OCH ANDERS BÖRJESSON

Vid Svensk Handels årsmöte den 29 maj utdelades
Söderbergska Handelspriset för femtonde gången.
Priset, som är på 250.000 kronor, tilldelas den som
genom teoretiska eller praktiska insatser bidragit
till utvecklingen inom distributionsområdet i vid be-
märkelse.

Priset gick denna gång till Pär Stenberg och
Anders Börjesson, båda mångåriga företagsledare i
Bergman & Beving-koncernen. De får dela på priset
för sina avgörande insatser i utvecklandet av handeln
med högkvalitativa industrivaror. Framgångarna
kan i mycket tillskrivas koncernens företagsfilosofi,
vilken utgör såväl en kommersiell handledning som
en gemensam värdegrund. Koncernens kraftiga till-
växt har bidragit till en god utveckling och till effekti-
viseringar inom handeln i flera teknikbranscher.

Pär Stenberg tillträdde som VD 1980. När han
tio år senare avgick för att bli aktiv styrelseledamot
utsågs Anders Börjesson till hans efterträdare.

Dag Klackenberg

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  •  2001 Jan Ramberg

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  •  2001 Björn Dahlström

TORSTEN OCH WANJA SÖDERBERGS PRIS 2002
TILL HC ERICSON

Torsten och Wanja Söderbergs Pris om 500.000 kronor årligen för
att främja konsthantverk och industriformgivning i Norden har av
Röhsska museet för år 2002 tilldelats den svenske grafikern, bild-
konstnären, författaren och fotografen professor HC Ericsson.

Det är nionde gången Röhsska museet bereds möjlighet att dela
ut detta pris. I samband med prisceremonien öppnades en retrospektiv
utställning. Torsten och Ragnar Söderbergs stiftelser har även bidra-
git till utställningens katalog.

Prisnämndens motivering inför årets pristagare är: HC Ericson
utför med nyskapande fantasi ett poetiskt och konstnärligt överras-
kande verk. Mästerligt brukar han sin typografiska repertoar för
experimenterande och dynamiska budskapsformer. Med eldig peda-
gogisk kraft inspirerar han nya kadrer till bruksgrafisk förnyelse.

HC Ericson är född 1945. Han har arbetat på, eller varit delägare
i, flera av Sveriges stora namnkunniga reklambyråer. Listan är lång
på förtroendeuppdrag och utmärkelser, bl.a. har han 130 guldäggs-
nomineringar. Pristagaren är representerad på ett flertal platser t.ex.
Nationalmuseum, Röhsska museet, Kungliga biblioteket, Kunst-
industrimuseet i Köpenhamn, Centre Georges Pompidou i Paris och
Museum of Modern Art i New York.

HC Ericson har gjort en lång och innehållsrik resa genom den
typografiska konsten. För oss som vandrar i dessa spår finns rika
möjligheter att ständigt göra nya upptäckter.

Elsebeth Welander-Berggren
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MEDICIN
Söderbergska Priset i Medicin 2002 till Hans G Boman.
800.000 kronor.

Tryckning av pristagareföreläsning, vetenskapligt
program, m.m. 550.000 kronor.

Docent Mats A A Persson. CMM Karolinska.
300.000 kronor.
Hepatit C infektion hos människa.

Dr Anne Sundblad. Centrum för Molekylär Medicin,
Karolinska. 300.000 kronor.
Lymfoproliferativa sjukdomar.

Docent Håkan Melhus. Inst. f. medicinska vetenskaper,
Uppsala. 500.000 kronor.
Studier av faktorer av betydelse för bentäthet och
frakturrisk. (Tvillingar över 55 år, analyser.)

Professor Niklas Dahl. Inst. f. genetik och patologi,
Uppsala. 300.000 kronor.
Molekylärgenetisk och klinisk kartläggning av medfödda
neurologiska och neuropsykiatriska sjukdomar.

Professor Catharina Larsson. Centrum för Molekylär
Medicin, Karolinska. 1.000.000 kronor.
”Genetic background of endocrine tumor development.”

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

Professor, föreståndare, VD Lars Terenius. Centrum för
Molekylär Medicin, Karolinska. 5.000.000 kronor.
För forskning kring de stora folksjukdomarna. Gäller
också kliniskt verksamma läkare.

Professor Olle Kämpe m.fl. Medicincentrum, Uppsala.
700.000 kronor.
”Autoimmunt polyendokrint syndrom typ 1-modell för
autoimmunitet i människa och mus.”

Professor Juleen R. Zierath. ”Dept. of Surgical
Sciences”, Karolinska. 1.000.000 kronor.
”Gene Expression Profiling of Human Skeletal Muscle:
Implications for Type II Diabetes.”

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

Professor Anders Hamsten. Konung Gustav V:s
forskningsinstitut, Karolinska. 1.000.000 kronor.
Identifiering och funktionell karakterisering av gener
som medför ökad benägenhet för kranskärlssjukdomar
med utgångspunkt från molekylärgenetiska studier av
tidigt drabbade familjer.

Professor Nils-Göran Larsson. ”Department of Medical
Nutrition", Karolinska, Huddinge. 6.000.000 kronor.
Två nya transkriptionsfaktorer för mitokondriellt DNA.
”Direkt sjukdomsrelevant.”

Professor Olle Korsgren m.fl. Enheten f. klinisk
immunologi, Uppsala. 650.000 kronor.
”Establishment of a Nordic human islet transplant
program applying novel means to protect the islets.”

Professor Lars Edström. Inst. f. klinisk neurovetenskap,
Karolinska. 300.000 kronor.
Forskning kring genetiska muskelsjukdomar.

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

Professor Björn Dahlbäck. (Pristagare 1996.) Avd. för
klinisk kemi, Lund. 4.500.000 kronor.
Hur blodkoagulationen regleras på ytan av lipoproteiner.

Professor Tomas Olsson m.fl. Centrum för Molekylär
Medicin, Karolinska. 1.500.000 kronor.
Neuroinflammatorisk sjukdom med fokus på multipel
skleros.

Professor Tomas Hökfelt m.fl. Inst. f. Neurovetenskap,
Karolinska. 1.000.000 kronor.
”…the development of anorexia and obesity…”

Professor Martin Schalling. ”Dept. of Molecular
Medicine”, Karolinska. 200.000 kronor.
”Convergent Functional Genomics i syfte att isolera
gener som påverkar risken för depressionssjukdom.”

EKONOMI OCH RÄTTSVETENSKAP
Vetenskapligt program m.m. i anslutning till
Ekonomipriset 2003. 300.000 kronor.

Söderbergska Handelspriset 2002 till Anders
Börjesson och Pär Stenberg. 250.000 kronor.

Tryckning av Handelspristagareskrift, diplom m.m.
175.000 kronor.

”Torsten och Ragnar Söderbergs professur” vid
Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.
Slutanslag. (Totalt 20 miljoner kronor.)
10.000.000 kronor.

Rektor m.fl. Handelshögskolan i Stockholm.
500.000 kronor.
”Handelshögskolan i Stockholm 100 år”,
jubileumsskrift. (År 2009.)

Festskrift och symposium för att hedra rektor,
professor Gustaf Lindencrona, Stockholm.
250.000 kronor.

Redaktör Nils-Eric Sandberg, Huddinge.
36.000 kronor.
Deltagande i Mount Pelerin Society’s General Meeting
i London.

Professor Per-Jonas Eliæson. Handelshögskolan
i Stockholm. 80.000 kronor.
Handelshögskolans historia, del.

"SSE-MBA", MBA-utbildning på heltid vid
Handelshögskolan i Stockholm. (Totalt åtagande
40 miljoner.) 10.000.000 kronor.

Anslag av Ragnar Söderbergs stiftelse till
Handelshögskoleföreningen i Stockholm.
1.250.000 kronor.

Professor Jacob Sundberg, Stockholm. 180.000 kronor.
”Sporrong-Lönnroth XIX” i Oslo, 2003. Tävling
mellan nordiska jur. stud.

Jur. dr Svante O. Johansson. Handelshögskolan,
Göteborg. 180.000 kronor.
”Försäkring av transporterade varor – internationell
harmonisering och en ny försäkringsrätt.”

Ordförande H-G Solerud, Vetenskaplig föreståndare
J. Kleineman. Sthlm Centre f. Commercial Law.
400.000 kronor.
Forskning och forskarutbildning inom affärsjuridiken.

Ständige sekreteraren, professor Erling Norrby.
Kungliga Vetenskapsakademien. 3.250.000 kronor.
Akademiforskartjänst inom området historia, speciellt
ekonomisk historia.

Professorerna Björn Axelsson, Claes-Robert Julander
och Magnus Söderlund. Handelshögskolan i
Stockholm. 1.000.000 kronor.
Avhandlingsarbeten inom handel och distribution.

Docent Björn Westberg. Handelshögskolan
i Jönköping. 120.000 kronor.
Resestipendier för doktorander i handelsrätt.

Doktorand Katerina Hellström. Handelshögskolan i
Stockholm. 140.000 kronor.
Värderelevans av redovisningsinformation i de nya
ekonomierna.

Jur. dr Marie Tuula. Jur. fak. Stockholm.
160.000 kronor.
”Konkurs och den ekonomiska brottsligheten.”

Jur. dr Ola Svensson. Jur fak. Lund. 160.000 kronor.
Ett projekt om avtalsfrihet.

Fil. dr, VD Nils Karlson. Ratioinstitutet.
950.000 kronor.
Spelregler för ekonomisk dynamik och tillväxt.

Professor Göran Skogh, Linköping. 100.000 kronor.
Utbildning och forskning i Rättsekonomi.

Jur. dr Cécile Brokelind. Ekonomihögskolan, Lund.
160.000 kronor.
Skattefrågor i samband med gränsöverskridande
royaltybetalningar.

Rektor, professor Leif Lindmark. Handelshögskolan
i Stockholm. 665.000 kronor.
Anslag av Ragnar Söderbergs stiftelse till
internationellt pedagogiskt utvecklingsprogram.

Ekon. dr Stina Skogsvik. Handelshögskolan i Stockholm.
320.000 kronor,
"Att bestämma motiverade värden på aktier..."

Prefekt Sikander Kahn, Professor Solveig Wikström.
Företagsekon. inst. Stockholms universitet.
200.000 kronor.
Förberedelser för professur i strategisk företags- och
marknadskommunikation.

Professor Björn Axelsson m.fl. EFI, Handelshögskolan
i Stockholm. 170.000 kronor.
Internationell jämförelse av läkemedelsdistribution.

Jur. dr Eleonor Alhager. Jur. fak. Uppsala.
30.000 kronor.
Rättskraften i skatteprocessen, bok.

Jur. kand. Elif Härkönen. Handelshögskolan, Göteborg.
140.000 kronor.
”Företagsbesiktningar vid sammanslagningar och uppköp
av företag.”

Docent Claes Charpentier. Handelshögskolan i
Stockholm. 160.000 kronor.
Effekterna av konkurrensutsättning av kommunal
skolverksamhet.

Föreståndare, professor Peter Englund. Stockholm Inst.
for Financial Research. 465.000 kronor.
Konferens om riskkapitalkontrakt (venture capital).

Professor Lars-Gunnar Mattsson m.fl. Handelshögskolan
i Stockholm. 100.000 kronor.
Internationell forskarkonferens om marknader,
våren 2003.

Fil. dr Peter Andersson. Linköping. 160.000 kronor.
”Spelregler för omreglerade marknader på
kommunikationsområdet.”

Catarina Andersson, 50.000 kronor,
Olof A. Söderbergstipendiat.

Jimmy Persson, 50.000 kronor,
Olof A. Söderbergstipendiat.

Jörgen Aker, 50.000 kronor,
Olof A. Söderbergstipendiat.

Anders Freyschuss, 50.000 kronor,
Olof A. Söderbergstipendiat.

Mats Pålsson, 50.000 kronor,
Olof A. Söderbergstipendiat.

ÖVRIGT
Söderbergska Journalistpriset i Ekonomi 2002 till
Ronald Fagerfjäll. 150.000 kronor.

Kostnader kring Journalistpriset. 50.000 kronor.

Torsten och Wanja Söderbergs Pris 2002 till
HC Ericson. 500.000 kronor.

Utställning, katalog, jurykostnader, affisch m.m.
i samband med designpriset. Röhsska Museet.
650.000 kronor.

Anslag till Göteborgs Högre Samskola för fastighetsköp.
(Totalt donationsbelopp 7 miljoner kronor.)
3.000.000 kronor.

Professor Per Belfrage, ordf. BMC, Lunds univ.
350.000 kronor.
”BMC-Söderberg-symposierna.”

Kabinettskammarherre Lars Löfgren. Kungl. Vitterhets
Historie och Antikvitets Akademien. 800.000 kronor.
En svensk teaterhistoria.

Professor Kjell-Åke Modeér. Lunds universitet.
15.000 kronor.
”I Pufendorphs fotspår.”

Fil. dr Bengt Nordqvist. Riksantikvarieämbetet m. fl.
140.000 kronor.
Marinarkeologiska undersökningar vid Tulebosjön och
Horssjön. Grävning m.m.

Ordf. Henric Ankarcrona och VD Michael v. Rosen.
Nya Sällskapet, Stockholm. 50.000 kronor.
Bidrag till dokumentation av fastigheten
V.Trädgårdsgatan 6.

Kungabesök på Backamo, I 17:s gamla mötesplats.
25.000 kronor.

FÖRTECKNING ÖVER AV TORSTEN OCH RAGNAR SÖDERBERGS
STIFTELSER UNDER 2002 UTDELADE ANSLAG M.M.
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Omslagsbilderna
Göteborgs Högre Samskola har med anledning av sitt
100-årsjubileum som en donation av stiftelserna fått
mottaga den här avbildade patriciervillan, med adress
Föreningsgatan 17. Husets arkitekt är Victor von Gegerfelt
eller hans krets. Byggnaden uppfördes år 1880 med senare
tillbyggnad. Bland tidigare ägare märks Götaverkschefen
Hugo Hammar och Medicinska Föreningen.
Konstnär: Anna Brand 2002.

Porträttet på sidan 2
Olof A. Söderberg (1872-1931) var bland annat ordförande
för familjeföretaget Söderberg & Haak AB samt under åren
1916-1923 Bergslagets disponent d.v.s. VD för Stora
Kopparbergs Bergslags AB. Utöver att vara en av initiativ-
tagarna till Handelshögskolan i Stockholm var han bland
annat även initiativtagaren till SPP.
Konstnär: Emerik Stenberg 1918.

Anslagsfördelning 2002 på högskolor
m.m.

Karolinska Institutet och sjukhuset 18.700.000
Handelshögskolan i Stockholm 14.385.000
Göteborgs universitet med Handelshögskola 11.460.000
Lunds universitet med Ekonomihögskola 5.185.000
Kungl. Vetenskapsakademien 3.250.000
Göteborgs Högre Samskola 3.000.000
Uppsala universitet 2.288.000
Stiftelsernas priser 1.700.000
Stockholms universitet 990.000
Ratioinstitutet 950.000
Kungl. Vitterhetsakademien 800.000
Röhsska museet 650.000
Raoul Wallenberg Academy 500.000
Stockholm Institute for Financial Research 465.000
Medelhavsmuseet 400.000
Stockholm Centre for Commercial Law 400.000
Övriga mottagare 3.896.000
Summa anslag 69.019.000

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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Doktorand Lena Lundborg. Företagsekon. inst.,
Stockholms universitet. 20.000 kronor.
Teaterns organisation. Skapande och produktion i den
dagliga verksamheten.

Doktorand C G Wistman. Inst. f. Konst- och
Bildvetenskap, Göteborg. 50.000 kronor.
Prins Eugen som konstsamlare.

Fil. dr Bengt Nordqvist. Riksantikvarieämbetet.
50.000 kronor.
”Offerplatsen Finnestorp.” Konservering av föremål.

Doktorand Per Hammarström. Historiska Inst. Uppsala.
28.000 kronor.
Judarna och lokalsamhället. En studie av integration ur
ett historiskt perspektiv.

Skriftställare Jeremy Franks, Kareby. 100.000 kronor.
”De indiska manus av Christopher Henrik Braad
(1728-81).”

Professor Björn Fjæstad. Tidskriften Forskning och
Framsteg. 40.000 kronor.
Bidrag till tidskriften.

Fil. kand. Susann Silfverstolpe, Stockholm.
200.000 kronor.
Vetenskaplig katalog över de svenska kungliga
silvergåvorna i Kreml.

Doktorand Sara Kristoffersson. Inst. f. Konst- och
Bildvetenskap, Göteborg. 50.000 kronor.
Gruppen Memphis design.

Professor Jarl Torbacke m.fl. Enheten för
kommunikation och samverkan, Stockholms universitet.
100.000 kronor.
Forskardagarna 2003.

Museichef Mari-Louise Olsson. Mölndals museum.
150.000 kronor.
Blåtand i Kvarnbyn. (Bl.a. referensanläggning.)

Docent Nils-Göran Sundin, Stockholm. 60.000 kronor.
”Från kompetens till värde.”

Docent James Cavallie. Stockholm. 30.000 kronor.
Habers Nobelpris.

Verkst. ledamot, överstelöjtnant Stellan Bojerud. Kungl.
Svea Livgardes Musikkår. 225.000 kronor.
Kaskar modell 1887.

Fil. dr Lasse Brunnström. Kulturförvaltningen,
Göteborg. 320.000 kronor.
Svensk telefondesign.

Doktorand Christina Zetterlund. Konstvetenskapliga
inst., Uppsala. 35.000 kronor.
Design i informationsåldern.

Professor Inge Bartning. Inst. f. franska och italienska,
Stockholm. 60.000 kronor.
”…undersöker franska som inlärningsspråk, det s.k.
Inter-Fra-projektet…”

Doktorand Lars Brink. Etnologiska inst., Göteborg.
40.000 kronor.
Hemvärnets ursprung.

VD Dan Brändström. Riksbankens Jubileumsfond m.m.
Stockholm. 40.000 kronor.
Stöd till tidningen Dagens Forskning.

Doktorand Lars Jönses. Historiska inst., Uppsala.
40.000 kronor.
Nationens territorium eller territoriets nation? Skapandet
av det svenska territoriet ca 1870-1930-talet.

Museidirektör Sanne Houby-Nielsen. Medelhavsmuseet,
Stockholm. 400.000 kronor.
”Dakernas gyllene skatter: Rumänien genom 7000 år.”
Katalogen till utställningen.

Docent Olle Ferm. Stockholms univ. 20.000 kronor.
”Heliga Birgitta och herrarna till Salsta.”

Friherre Olof Ehrenkrona, Stockholm. 300.000 kronor.
Personhistoria.

Doktorand Sabrina Norlander. Konstvetenskapliga inst.,
Uppsala. 40.000 kronor.
”Modern Mythologies and Portraiture in 18th century
Rome. Imagery and Practice.”

Doktorand Anders Houltz. KTH. 40.000 kronor.
”Den perfekta sfären: Utställning av teknik vid
Jubileumsutställningen i Göteborg 1923.”

Claes Cronstedt och Ann Westerberg. Raoul Wallenberg
Academy, Lidingö. 500.000 kronor.
Ledarskapsutbildning.

Christina Piehl. Stiftelsen ”Min stora dag”, Stockholm.
50.000 kronor.
Åtgärder till förmån för barn som lider av livshotande
sjukdomar. (Utvidgning av vårdbegreppet.)


