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TORSTEN OCH RAGNAR SÖDERBERGS STIFTELSER
2006

Torsten och Ragnar Söderbergs stiftelser bildades år �960. 

Under år 2006 anslog stiftelserna 99,4 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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väGEN GENOm uNIvERSITET OCH 
HÖGSkOLOR – BOLOGNApROCESSEN

Om STIFTELSERNAS vERkSAmHET uNDER ÅR 2006
Stiftelserna har under år 2006 anslagit 99,4 miljoner kronor. 
Det medicinska området har erhållit 45 miljoner kronor och de 
ekonomiska och rättsvetenskapliga områdena tillsammans  
45,4 miljoner kronor. Till övriga ändamål har anslagits  
9 miljoner kronor.

Inom det medicinska området har bl. a. utdelats tjugofem anslag 
på en miljon kronor vardera eller mer. Bland dessa kan i första 
hand nämnas �0 miljoner kronor till Kungl. Vetenskapsakade-
mien för en nationell, femårig forskningsprofessur. Vidare har 
t.ex. professor Stefan Marklund med samarbetsgrupp, Umeå 
universitet, tilldelats 3 miljoner kronor för ett projekt gällande 
amyotrofisk lateralskleros (ALS). Med. dr Tobias Allander,  
Karolinska Institutet, har erhållit �,35 miljoner kronor för kart-
läggning av det humana viromet (tidigare 1,35 miljoner kronor).

Beträffande ekonomiområdet har 25 miljoner kronor donerats 
till Kungl. Vetenskapsakademien för inrättandet av en professur 
på evig tid i ämnet ekonomi i vid bemärkelse. Professuren skall 
innehas i perioder av cirka fyra år, och denna tid skall normalt 

ägnas åt forskning. Till Handelshögskolan i Stockholm har  
totalt anslagits 7,4 miljoner kronor, och till Handelshögskolan 
vid Göteborgs universitet totalt 3,38 miljoner kronor. Vidare har 
exempelvis Ratio - Näringslivets forskningsinstitut erhållit  
�,36 miljoner kronor.

Bland anslagen till övriga ändamål kan nämnas �,2 miljoner  
kronor till Stiftelsen Torgny Segerstedts minne för en gäst- 
professur ”i Torgny Segerstedts namn och anda” vid Göteborgs 
universitet och 500 000 kronor till Centrum för Näringslivs- 
historia som bidrag till ett designarkiv. Projektet ”Strindberg  
och Frankrike” vid Stockholms universitet har tilldelats  
700 000 kronor (tidigare 330 000 kronor), samt Cartesius
stiftelsen 500 000 kronor för att stödja översättningar mellan 
svenska och franska språken (tidigare 500 000 kronor). De två 
senare anslagen är uteslutande från Ragnar Söderbergs stiftelse.

I övrigt hänvisas vad gäller anslagen inom medicin, ekonomi, 
rättsvetenskap och övriga ändamål till anslagslistan i slutet av 
denna skrift.

Vid de svenska universiteten och högsko-
lorna pågår för närvarande ett intensivt 
arbete med att förbereda en reform som 
kommer att bidra till en betydande interna-
tionalisering och Europa-anpassning av den 
högre utbildningen. De viktigaste politiska 
besluten i denna process – Bologna-proces-
sen – togs vid ministerkonferenser i Paris 
(Sorbonne) och Bologna 1998 och 1999. Det 
är ingen tillfällighet att städerna var Paris 
och Bologna. Det var i dessa städer samt i 

Oxford de första europeiska universiteten 
grundades i mitten av ��00-talet. 

De nu aktuella reformerna kommer att 
genomföras med början av höstterminen 
2007. Några punkter i reformarbetet skall 
beskrivas i det följande men med särskild 
tonvikt vid de utbildningar i ekonomi, 
rättsvetenskap och medicin som ligger inom 
stiftelsernas prioriterade områden.

En första – och inte kontroversiell föränd-
ring – är att omfattningen av all akademisk 
utbildning kommer att mätas i en enhetlig 
skala – ECTS (European Credit Transfer 
System eller högskolepoäng). Ett läsårs 
studier kommer att ge 60 poäng, mätt i 
ECTS-enheter. I dag ger ett läsårs studier 
i Sverige 40 poäng. Men det är egentligen 
bara en skalförskjutning. Det kan bli lättare 
att kvantitativt jämföra utbildningar från 
skilda länder.
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En andra och viktigare förändring är krav 
på att kurser och examina skall beskrivas i 
termer av läromål – learning outcomes.

En tredje förändring är ett enhetligt europe-
iskt examenssystem: Efter en gymnasienivå 
kommer först en kandidatexamen omfattande 
tre års studier, dvs. �80 ECTS-poäng. Detta 
skulle kunna svara mot den inledande nivå 
som fanns under medeltiden – baccalaureus 
– och som nu finns i de anglosaxiska länderna 
med en bachelorexamen (under graduate
nivå i det amerikanska systemet).

Därefter följer ett eller två års studier till en 
magisterexamen eller mastersexamen. Det 
normala kommer troligen att bli två år. För 
att påbörja dessa studier skall en bachelors-
(kandidat)examen vara avslutad. En grund-
läggande tanke är att det vid denna övergång 
skall vara möjligt – kanske även önskvärt 
– att byta lärosäte.

En student från Kalmar med en ekonomie 
kandidatexamen – Ekon.kand. (Kalmar) 
eller Bachelor of Science in Economics 
and Business (Kalmar) – kan sedan bli 
civilekonom eller ekonomie magister vid 
Ekonomihögskolan i Lund (Master of  
Science in Economics and Business, Lund). 
Det kommer troligtvis som i den anglosax-
iska världen bli vanligt att skriva ut såväl 
examen som skola eller universitet för att 
beskriva en persons väg genom högskolor 
och universitet. I flertalet fall kommer stu-
dierna på en mastersnivå att svara mot en 
anglosaxisk (amerikansk) graduate school. 
Observera dock att en civilekonomexamen 
ses som en yrkesexamen. 

Forskarutbildningen som leder fram till en 
doktorsexamen skall i Bologna-modellen 
vara treårig och innehålla ett avhandlings-
arbete. Fortsätter studenten med forskar-
studier vid Cambridgeuniversitet i England 
kan han/hon slutligen bli Ph D (Doctor of 
Philosophy, Cantab) där Cantab är den latin
ska förkortningen för Cambridge.

I en renodlad form blir Bologna-modellen 
således 3 års kandidatstudier (Bachelor), 
2 års masterstudier (Master) och 3 års 
studier för en doktorsexamen (Doctor).  
Bologna- mantrat är således 3+2+3 år genom 
universitetet för att nå den högsta formella 
kompetensen.

Det bör påpekas att i Bologna-processen 
har det också funnits en strävan att harmo-
nisera betygssystemet på skilda kurser med 
en sjugradig skala. Det visar sig dock att 
detta inte varit möjligt i Sverige utan skilda 
lärosäten bibehåller sina nuvarande system 

som sträcker sig från två alternativ (god-
känd/underkänd) till en femgradig skala vid 
de tekniska högskolorna.

I det klassiska medeltida universitetet fanns 
det oftast fyra fakulteter: en filosofisk, som 
i första hand var förberedande och allmän-
bildande, och tre högre fakulteter för rätts-
vetenskap (romersk rätt och kanonisk rätt, 
dvs. katolska kyrkans inre rätt), medicin 
(men ej kirurgi som utövades av barberare 
och fältskärer) samt teologi. Det var i de tre 
senare fakulteterna en magister- och doktors-
grad kunde erhållas. Dessa tre fakulteter 
kunde också ses som yrkesförberedande stu-
dier för jurister, läkare och präster. Studierna 
under medeltiden tog lång tid – fyra till sex 
år i den förberedande fakulteten och lika lång 
tid i de yrkesutbildande fakulteterna. En för-
klaring är att före boktryckarkonsten bestod 
undervisningen av muntliga föreläsningar 
som studenterna i bästa fall antecknade.

Med den moderna naturvetenskapens  
födelse under slutet av �600-talet och �700-
talet och humanismens återfödelse under 
början av 1800talet med romantiken fick 
den filosofiska fakulteten en ny och viktigare 
roll – inte minst i utbildningen av blivande 
gymnasie- och läroverkslärare.

En annan utveckling främst i Frankrike 
och Tyskland var en specialiserad ingen-
jörsutbildning med Napoleontidens Ecole 
Polytechnique och Ecole des Ponts et 
Chausses som klassiska franska elithög-
skolor. I Sverige utbildades ingenjörer 
vid de militära högskolorna – främst för 
artilleriet och ingenjörtrupperna. De civila 
eleverna som togs in blev civilingenjörer. 
Andra yrkesförberedande högskolor utan-
för de gamla universiteten uppstod i slutet 
av �800-talet: Farmaceutiska Institutet för 
apotekare och farmaceuter, Skogshögskolan, 
Lantbrukshögskolan och Veterinärhög-
skolan. Fältskärsutbildningen integrera-
des med medicinarutbildningen först vid  
Karolinska Institutet, senare vid universite-
tens medicinska fakulteter. Lärarutbildningen 
för småskolor och folkskolor förlades till 
särskilda lärarseminarier.

En särskild högre handelsutbildning kom 
under denna epok till stånd i bl. a. Tyskland 
(Handelshochschulen) och i Storbritannien 
(Schools of Commerce). På privat initiativ 
startades en Handelshögskola i Stockholm 
�909 och en i Göteborg �92�. Handelsteknik 
var ett huvudämne men studier skedde också 
i mer traditionella akademiska ämnen som 
geografi och nationalekonomi.

Utbildningens längd var vid de nya hög-
skolorna anpassad till de krav som ställdes 
på yrkeskompetens. Examenstitlarna anslöt 
också till yrkesrollen: apotekar- och farma-
ceutexamen, jägmästarexamen, agronom-
examen etc. Vid handelshögskolorna blev 
man civilekonom – ett slags analogibildning 
till civilingenjör. Gemensamt för dessa  
högskolor var fasta utbildningsprogram  
med en given följd av ämnen som skulle 
studeras. Fasta examenskombinationer 
gällde även vid universitetens teologiska, 
medicinska och juridiska fakulteter med titlar 
som teol.kand., med.lic., och jur.kand. Det 
var här fråga om yrkesexamina. Den filoso-
fiska fakulteten gav en större frihet där olika  
ämnen relativt fritt kunde kombineras till  
en examen, fil.kand. eller fil.mag.examen. 
Det blev också möjligt att få en civilekonom-
examen genom att kombinera fristående 
kurser i skilda ekonomiska ämnen. 

En stor förändring inträffade under �970-
talet och senare då ett antal utbildningar  
integrerades med de större universiteten. 
Den fristående Handelshögskolan i Göteborg 
blev en del av den samhällsvetenskapliga 
fakulteten vid Göteborgs universitet men 
återuppstod under �980-talet som en själv-
ständig fakultet.

Inför Bologna-reformen kan man säga 
att jurister och medicinare i allt väsentligt  
kommer att behålla sina yrkesexamina genom 
läkarlegitimationens och tingstjänstgöringens 
krav. För ekonomutbildningen är situationen 
inte helt klar. Parallellt med riksdagens beslut 
om Bologna-reformen togs också ett beslut 
om införande av en fyraårig civilekonomexa-
men, dvs. en yrkesexamen. Lund kommer att 
erbjuda en treårig ekon.kand.-examen som 
kan följas upp med ett år på masternivån 
fram till civilekonomexamen. Vid den första 
antagningen kan man söka direkt till det fyra- 
åriga civilekonomprogrammet. Möjlighet 
kommer att finnas med en ettårig komplet-
tering till masternivån. Handelshögskolorna 
i Göteborg och Stockholm har prioriterat 
Bologna-kombinationen med tre plus två 
år. I Göteborg skall dock möjlighet finnas 
att efter fyra år få en civilekonomexamen 
medan Handelshögskolan i Stockholm 
avstår från denna möjlighet. Examenstit-
larna kommer på engelska att bli Bachelor 
of Science in Economics and Business för 
en treårig kandidatexamen och Master of  
Science in Economics and Business såväl för 
det fyraåriga civilekonomprogrammet som 
för en femårig Bologna-masterexamen.

Ingemar Ståhl
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Stiftelsernas sammanlagda balansräkning

Belopp i kr 2006-12-31 2005-12-31

Tillgångar
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Kulturfastighet 18.159.537 18.159.537
Bostadsrätt 4.500.000 4.500.000
inventarier 770.096 761.766
  23.429.633 23.421.303

Finansiella anläggningstillgångar
Värdepapper 1)  487.675.267 240.393.133
Summa anläggningstillgångar 511.104.900 263.814.436

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar  
Övriga fordringar 158.985 98.414
Förutbetalda kostnader  
och upplupna intäkter 67.795 61.634
  226.780 160.048

Kassa och bank 132.322.722 102.686.833
Summa omsättningstillgångar 132.549.502 102.846.881

Summa tillgångar 643.654.402 366.661.317

EgET KapiTal och sKuldEr
Eget kapital
Bundet eget kapital 
stiftelserna                531.201.039 285.700.000
Fritt eget kapital
disponibla medel 6.192.737 4.589.940
årets resultat 3.243.027 1.602.796
  9.435.764 6.192.736

Summa eget kapital 540.636.803 291.892.736

Avsättningar
pensionsförpliktelser 2.962.192 2.906.302

Kortfristiga skulder
Beviljade, ej utbetalade anslag 99.828.289 71.691.472
Övriga skulder 115.100 49.900
upplupna kostnader och  
förutbetalda intäkter 112.018 120.907
  100.055.407 71.862.279

Summa eget kapital och skulder 643.654.402 366.661.317

Torsten Söderbergs stiftelse, Göteborg

styrelse: 
Tomas Söderberg, ordförande, fil. dr h.c., Kållered

Peter Söderberg, vice ordf., civ. ekon., Göteborg

Maria Söderberg, ord. ledamot, civ. ekon., Stockholm

Richard Arvidsson, ord. ledamot, docent, Stockholm

Wanja Söderberg, suppleant, teol. kand., Marstrand

Anna Söderberg, suppleant, fil. kand., Stockholm

Elisabet Söderberg Björkman, suppleant, fil. kand., Stockholm

Torsten Söderberg, suppleant, produktutvecklare, Hällingsjö

Stiftelsernas sammanlagda resultaträkning

  2006-01-01 2005-01-01
Belopp i kr 2006-12-31 2005-12-31

inTäKTEr
räntor och utdelningar 116.795.813 108.460.336
inlösen aktier 236.354.870 0
återförda och återbetalda anslag 143.432 103.982
upplösning av fond för framtida projekt 0 4.750.000
Övriga rörelseintäkter 0 250.000
  353.294.115 113.564.318

KosTnadEr
Beviljade anslag -99.428.000 -97.570.000
Förlust vid avyttring värdepapper -2.853.831 0
personalkostnader -1.318.767 -1.303.660
Övriga kostnader -940.194 -1.057.904
avskrivningar och nedskrivningar 
av materiella anläggningstillgångar -10.253 -30.947
  -104.551.045 -99.962.511

Rörelseresultat 248.743.070 13.601.807

Resultat från finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande  
resultatposter 996 1.015
räntekostnader och liknande resultatposter 0 -26

Resultat efter finansiella poster 248.744.066 13.602.796

Bokslutsdipositioner
avsättning till stiftelserna -245.501.039 -12.000.000

Årets resultat 3.243.027 1.602.796

VärdEpappEr 2006.12.31:

 26.987.160  aktier i ratosaB, a och B
 160.000  aktier i Ericsson, B
 15.000  aktier i hennes & Mauritz aB, B
 27.500 aktier i industrivärden aB, c
 30.000 aktier i sca, svenska cellulosa aB, B
 44.500 aktier i skanska aB, B 
 10.000 aktier i astraZeneca
 16.500 aktier i swedbank 
 
       

1) Börsvärde 2006.12.31: 4.477.524.415 kr.   
 

Ragnar Söderbergs stiftelse, Stockholm

styrelse: 
Erik Söderberg, ordförande, ekon. dr h.c., Stockholm

Ingemar Ståhl, vice ordf., professor, Lund

Barbro Montgomery, ord. ledamot, fru, Stockholm

Ragnar Söderberg, ord. ledamot, civ. ekon., Djursholm

Henry Montgomery, suppleant, kammarrättspresident, Stockholm

Katarina Söderbaum, suppleant. civ. ekon., Djursholm

Jan Söderberg, suppleant, direktör, Lund

Marie Söderberg, suppleant, docent, Norrtälje 

Vid Ratos ABs ordinarie bolagsstämma föredrages stiftelsernas styrelsers och revisors berättelser. Revisor är samma person som utsetts till revisor i 
Ratos. Har revisorn inte funnit anledning till anmärkning mot styrelsernas ekonomiska förvaltning anses ansvarsfrihet beviljad. I motsatt fall beslutar 
bolagsstämman i fråga om ansvarsfrihet för styrelserna.

stiftelsernas revisor
Thomas Thiel, aukt. revisor, KPMG

stiftelsernas direktör
Edvard Söderberg, direktör

amanuens
Anna Söderberg, fil. kand. 

  

stiftelsernas Medicinske rådgivare
Hans Wigzell, professor 
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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 PerIngvar Brånemark    
1993 Bertil Bengtsson • 1994 Jan Holmgren och AnnMari Svennerholm   
1995 Torsten Persson • 1996 Björn Dahlbäck • 1997 Anders Agell  
1998 JanÅke Gustafsson • 1999 Jörgen W. Weibull • 2000 Anders Björklund och 
Olle Lindvall • 2001 Per Henrik Lindblom • 2002 Hans G Boman   
2003 Lars Calmfors • 2004 Anita Aperia • 2005 Nils Jareborg och Jan Ramberg

DET SÖDERBERGSkA pRISET 2006 
 TILL CATHARINA SvANBORG OCH LARS BjÖRCk

Det Söderbergska Priset i medicin 2006 på en miljon kronor har till-
delats professorerna Catharina Svanborg och Lars Björck vid Lunds 
universitet för ”deras banbrytande studier av bakteriers sjukdoms-
framkallande förmåga vilket på ett avgörande sätt ökar vår förståelse 
för hur vissa allvarliga infektioner utvecklas”.
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DET SÖDERBERGSkA jOuRNALISTpRISET 2006 
TILL jOHAN SCHÜCk

Det Söderbergska Journalistpriset i ekonomi 2006 på 150.000 kronor 
överlämnades den 28 november till Johan Schück, Dagens Nyheter.

Johan Schück fick priset för artiklar byggda på gedigen sakkunskap 
och skrivna med självständighet och skärpa i analysen. Många av dessa 
artiklar har uppmärksammats i den politiska debatten, inte minst under 
valåren �988, 2002 och 2006.

Johan Schück är 55 år och idag samhällsekonomisk krönikör i DN sedan 
�990. Han blev civilekonom vid Handelshögskolan i Stockholm �973 och 
var ordförande i Folkpartiets ungdomsförbund �973–74. Under drygt ett 
år var han sedan handläggare hos Näringsfrihetsombudsmannen.

Han var också utredare vid Statskontoret �975–8� och därpå ledarskribent 
i Expressen �98�–84. Dagens Nyheters ledarsida lockade �984 och sedan 
dess är han DN trogen. Han är medlem i Publicistklubben sedan �986 
och har där deltagit i olika debatter i aktuella ämnen.

Erik Lidén
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Lars Björck och Catharina Svanborg

Tidigare mottagare av det Söderbergska Journalistpriset:
1991 Margareta WilliamOlsson • 1992 Svante Nycander • 1993 Harry Bökstedt 
1994 NilsErik Sandberg • 1995 Gunilla Myrberg • 1996 Anders Isaksson  
1997 Kjell Lindqvist • 1998 Per T Ohlsson • 1999 Åke Spross  
2000 Göran Albinsson Bruhner • 2001 Inger Atterstam • 2002 Ronald Fagerfjäll 
2003 Christer Åhström • 2004 Anders R. Olsson • 2005 CarlOlof Rydén

Lars Björck är 57 år, fick sin läkarutbildning i Lund, disputerade i 
medicinsk kemi 1981 vid Lunds universitet, där han 1990 blev profes-
sor i medicinsk och fysiologisk kemi. Han är sedan 2004 professor 
i klinisk och experimentell infektionsmedicin vid Lunds universitet. 
Björck har i sin forskning på ett mycket konsekvent och framgångsrikt 
sätt studerat mikroorganismers sjukdomsframkallande egenskaper och 
hur kroppen reagerar på dessa infektioner. Han har bl. a. utvecklat nya 
antibakteriella peptider, baserade på kroppens egna enzymhämmare. I 
en serie arbeten har han nyligen visat hur vissa allvarliga streptokock-
infektioner kan leda till livshotande chocktillstånd.

Catharina Svanborg är 56 år, fick sin läkarutbildning vid Göteborgs 
universitet, där hon �978 disputerade vid avdelningen för klinisk im-
munologi. Svanborg är sedan �989 professor och överläkare i klinisk 
immunologi vid Lunds universitet. Svanborg är en internationellt 
ledande forskare inom det infektionsmedicinska området. Redan som 
doktorand gjorde Svanborg en banbrytande upptäckt, när hon visade 
att kolibakterier som orsakar urinvägsinfektion fäster specifikt till  
celler i urinvägarna. Genom dessa och uppföljande studier av hur dessa 
bakterier binder och aktivt påverkar slemhinneceller i urinvägarna, 
öppnade Svanborg upp ett helt nytt forskningsområde som förklarar 
hur mikroorganismer samspelar med kroppens vävnad och immunför-
svar, och varför vissa individer är särskilt infektionskänsliga.

Olle Stendahl
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TORSTEN OCH WANjA SÖDERBERGS pRIS 2006 
TILL OLE jENSEN
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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 VedelRiper, Jorunn 
Veiteberg, Adalsteinn Ingólfsson och Kerstin Wickmann • 2000 Peter Opsvik  
2001 Björn Dahlström • 2002 H.C. Ericsson • 2003 Sigur∂ur Gústafsson   
2004 Janna Syvänoja • 2005 Gruppen bakom Volvo YCC (Your Concept Car)
 

DET SÖDERBERGSkA HANDELSpRISET 2006
TILL uLF ELG OCH uLF jOHANSSON

Den 8 maj 2006 utdelades Söderbergska Handelspriset för ader-
tonde gången i samband med prisföreläsningar i Handelshögskolan 
i Stockholm. Priset, som numera är på 300.000 kronor, instiftades 
�988 och utdelas till den eller de som genom framstående teoretiska 
eller praktiska insatser bidragit till utvecklingen inom distributions-
området i vid bemärkelse. Priset kan tilldelas såväl den som genom 
forskning lämnat väsentliga bidrag till utvecklingen inom distribution 
och marknadsföring, som den som genom innovativt tänkande och 
affärsbegåvning utvecklat en bärande affärsidé eller effektiviserat 
varuhanteringen.

2006 års pris tilldelades Ulf Elg och Ulf Johansson vid Ekonomi-
högskolan vid Lunds universitet för att de under en följd av år 
presterat högklassig forskning om aktuella och strategiska frågor för 
handelsnäringen. Juryn skriver i sin motivering att bland undersökta 
fenomen som klarlagts och analyserats med avseende på handeln 
märks internationella allianser, teknisk utveckling och så kallade 
private brands. De har bl. a. beskrivit och utvecklat en modell för att 
analysera effekter av internationellt inriktade allianser inom handeln. 
Vidare har de analyserat hur teknikutvecklingen tas emot och sprids 
inom handeln och hur de särskilda förutsättningar som där råder driver 
på respektive förhindrar införandet av ny teknik.

Ulf Elg och Ulf Johansson har under sin tid i Lund doktorerat i före-
tagsekonomi och är docenter och universitetslektorer i detta ämne. 
De är också verksamma vid Institutet för ekonomisk forskning. Varje 
år arrangerar de båda pristagarna i Lund en uppskattad konferens om 
detaljhandelns framtid med inslag av nätverksteori.

Dag Klackenberg
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Tidigare mottagare av det Söderbergska Handelspriset:
1988 NilsErik Wirsäll • 1989 Hans Andersson och Göran Brodin  
1990 LarsGunnar Mattsson • 1991 Pelle Nilsson och Thore Nydahl   
1992 Håkan Håkansson • 1993 Håkan Bryngelsson • 1994 ClaesRobert Julander 
1995 Jörgen Wennberg • 1996 LarsErik Gadde • 1997 Sven Gerentz 
1998 Lars Jacobsson 1999 Solveig Wikström • 2000 Gert Karnberger 
2001 Jan Ramberg • 2002 Per Stenberg och Anders Börjesson  
2003 Susanne Hertz och Per Andersson • 2004 Björn Passad • 2005 Ingen utdelning

Ett av världens största pris inom design och konsthantverk är Torsten 
och Wanja Söderbergs pris. 2006 tilldelades priset om 600.000 kronor 
den danske konsthantverkaren och industridesignern Ole Jensen. Han 
får priset med motiveringen ”Ole Jensens konsthantverk och industripro-
duktion är funktionell och humoristisk, framtidsblickande och samtidigt 
förankrad i historisk tradition. Hans konsthantverk vittnar om handens 
intelligens och hans fantasirika inlevelse resulterar också i praktiska och 
lekfulla bruksting då han arbetar för industrin”.

Ole Jensen föddes 1958 på Jylland och fick sin första utbildning i en gren 
som ligger långt ifrån formgivarens och konsthantverkarens – han utbil-
dade sig till bilmekaniker. Tidigt var han emellertid intresserad av konst 
och konsthantverk vilket medförde att han sökte in till Konsthantverkssko-
lan i Kolding där han utexaminerades �985. Mellan åren �985 och �988 
fortsatte Ole Jensen sin utbildning, nu på den Kungliga Konstakademien 
i Köpenhamn. Under utbildningstiden, det vill säga redan �985, knöts 
han till Bing & Gröndahl, idag Royal Copenhagen A/S.

Ole Jensen har en förmåga att förvandla de alldagligaste bruksting till 
lekfull elegans. I dessa diskmaskinstider ritar han en gummibalja med 
en borste av naturmaterial. Ole Jensens former är inte geometriska utan 
snarare organiska där han har en förkärlek till de mjuka, runda formerna. 
Om man skulle förknippa en färg med Ole Jensen så blir det gult som 
solen, en färg som ofta förekommer både i hans industridesign och 
konsthantverk.

Ole Jensen är bland annat representerad på Victoria & Albert museum i 
London, Museum für Angewandte Kunst i Köln, Kunstindustrimuseet 
i Köpenhamn och, givetvis, på Röhsska museet i Göteborg.

Elsebeth Welander-Berggren

Ulf Johansson och Ulf Elg
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MEdicin
Söderbergska Priset i Medicin till Lars Björck och Catharina 
Svanborg. 1.000.000 kronor.

Vetenskapligt program, tryckning av skrift m.m.,  
Svenska Läkaresällskapet. 450.000 kronor.

Professor Anders Arner. Inst. för fysiologi och farmakologi.  
Karolinska. 200.000 kronor. 
Bidrag till kongress i Stockholm 2007 inom European Society for 
Muscle Research.

Johan Pettersson. Läkare utan gränser, Stockholm.  
200.000 kronor. 
Undervisning och utbildning.

Professor Yihai Cao. Mikrobiologiskt och tumörbiologiskt centrum, 
Karolinska. 1.000.000 kronor. 
”Molecular targets and therapeutic implications of angiogenesis.”

Professor Milos Pekny m. fl. Dept. of Neuroscience and Physiology, 
Göteborg. 1.000.000 kronor. 
”Novel approaches to brain repair.”

Docent Xi Ming Yuan. Avd. för patologi, Linköping.  
500.000 kronor. 
”Mechanisms and theurapeutic implications underlying macrophage 
apoptosis in atherogenesis.”

Professor Olle Ljungqvist. Mag-tarm-centrum, Ersta och Karolinska. 
1.000.000 kronor. 
”The role of metabolism in recovery after surgery.”

Professor Michael Svensson och Docent Lou Brundin. Neurokliniken, 
Karolinska. 1.000.000 kronor. 
”Clinical neural stem cell laboratory – New strategies for neuronal 
repair.”

Professor Lars Klareskog. Enheten för reumatologi, Karolinska. 
1.000.000 kronor. 
Uppkomstmekanismer och terapi av reumatiska ledsjukdomar, särskilt 
ledgångsreumatism.

Professor Hugo Lagercrantz. Inst. för kvinnors och barns hälsa, 
Karolinska. 750.000 kronor. 
Uppkomst av medvetande – forskning om spädbarnets cortikala 
reaktioner på lukt-, syn- och smärtintryck.

Med. dr Tobias Allander. Inst. för mikrobiologi och cellbiologi, 
Karolinska. 1.350.000 kronor. 
Kartläggning av det humana viromet.

Professor Håkan Melhus. Inst. för medicinska vetenskaper, Uppsala. 
500.000 kronor. 
”Studies of new risk factors for osteoporosis.”

Professor Elisabeth Olsson. Inst. f. neurobiologi, vårdvetenskap och 
samhälle, Karolinska. 500.000 kronor. 
Ny balansträningsmodell; förbättra balans hos äldre med falltendens.

Professor Håkan Mellstedt. Radiumhemmet, Karolinska.  
1.000.000 kronor. 
Målsökande behandling vid tumörsjukdomar. Kliniskt projekt.

Professor Ulf Smith. Inst. för medicin, Göteborg.  
1.000.000 kronor. 
Adipokiner, insulinresistens och inflammation – effekt av Wnt 
signalering och WISP2.

Professor Per Hellstrand. Inst. för experimentell medicinsk vetenskap, 
Lund. 1.000.000 kronor. 
”The Wascular Wall: Signalling and Dysregulation in Vascular 
Disease.”

Docent, akademiforskare Marta E. Alarcón-Riquelme. Inst. för genetik 
och patologi, Uppsala. 1.000.000 kronor. 
”Identification of Genes and Pathways in the Prototype Autoimmune 
Disease Systematic Lupus Erythematosus.”

Professor Hans Wigzell. 10.000.000 kronor. 
Nationell, femårig forskningsprofessur i Medicin via Kungl. 
Vetenskapsakademien.

Professor Niklas Dahl, Docent Atle Melberg m. fl. Uppsala.  
400.000 kronor. 
”Novel molecular pathways behind early onset spastic paraplegia and 
spinocerebellar ataxia.”

Docent Alejandro M. Bertorello. Dept. of Medicine, Karolinska. 
500.000 kronor. 
”Tackling the development of high blood pressure and derived cardiac 
complications by modulating salt-inducible kinase activity.”

Professor Göran Holm. CMM Karolinska. 800.000 kronor. 
Allergi mot tallprocessionsspinnare.

Professor Dan Andersson. Inst. för medicinsk biokemi och 
mikrobiologi, Uppsala. 1.000.000 kronor. 
”Strategies to assure effective treatment of bacterial infections.”

Docent Kristina Eriksson. Avd. för reumatologi och 
inflammationsforskning, Göteborg. 1.000.000 kronor. 
Samspelet mellan virus och värd vid kronisk virusinfektion.

Docent Per Svenningsson. Inst. för farmakologi och fysiologi, 
Karolinska. 1.000.000 kronor. 
Den molekylära bakgrunden till depressionssjukdomar.

Professor Catharina Svanborg. Inst. för laboratoriemedicin, Lund. 
1.000.000 kronor. 
”Hamlet kills tumor cells by apoptosis: Stucture, cellular targets and 
therapeutic efficacy.”

FÖRTECkNING ÖvER Av TORSTEN OCH RAGNAR SÖDERBERGS 
STIFTELSER uNDER 2006 uTDELADE ANSLAG m.m.

Docent Anna Norrby-Teglund. Centrum för infektionsmedicin, 
Huddinge, Karolinska. 1.000.000 kronor. 
”Streptococcus pyogenes.”

Professor Lars Björck. Inst. för kliniska vetenskaper, Lund.  
1.000.000 kronor. 
Studier av bakteriella infektionssjukdomar – molekylära och kliniska 
aspekter.

Docent Mia Wadelius. Klinisk kemi och farmakologi, Uppsala.  
500.000 kronor. 
Klinisk betydelse av genetisk variabilitet vid warfarinbehandling.

Professor Deniz Kirk, Professor Anders Björklund. Section of 
neurobiology, Lund, 1.000.000 kronor. 
Utveckling av  cell- och genterapi för Parkinsons sjukdom.

Professor Patrik Brundin. Section of neuroscience, Lund.  
1.000.000 kronor. 
”Directed differentiation of human embryonic stem cells into midbrain 
dopaminergic neurons for cell replacement in Parkinson’s disease.”

Professor Ingemar Ernberg m. fl. MTC Karolinska.  
1.000.000 kronor. 
Dynamik och påverkan av magtarmkanalens mikrobiella norrmalflora 
vid sjukdom jämfört med hälsa.

Docent Ola Winqvist. Enheten för Allergiforskning, Karolinska. 
500.000 kronor. 
Forskning och utveckling av behandling av patienter med kolon cancer 
med T-cellsterapi.

Professor Stefan Marklund m. fl. Inst. för medicinsk biovetenskap, 
klinisk kemi, Umeå. 3.000.000 kronor. 
Toxiska effekter av superoxid dismutas-� och andra orsaker till 
amyotrofisk lateralskleros (ALS).

Professor Magnus Ingelman-Sundberg. Inst. för fysiologi och 
farmakologi, Karolinska. 500.000  kronor. 
”Molecular basis for and clinical consequences of overexpression of 
the CYP2C19 gene in mice and humans – implications for a treatment 
of depression.”

Professor Germund Hesslow. Avd. för neurofysiologi, Lund.  
900.000 kronor. 
Fysiologiska mekanismer vid inlärning av betingade reflexer. 

Professor Ann-Beth Jonsson. Inst. för med. biokemi och mikrobiologi, 
Uppsala. 1.000.000 kronor. 
”Bakteria-host interplay during disease progression.”

Docent Georg Kuhn m. fl. Inst. of Neuroscience and Physiology, 
Göteborg. 1.000.000 kronor. 
”Neurogenesis and Neurorehabilitation.”

Professor Elias Eriksson. Avd. för farmakologi, Göteborg.   
1.000.000 kronor. 
”New aspects on the influence of neurotransmitters and sex steroids  
on behaviour: genetic and pharmacological studies.”

Professor Abdel El Maniva, Professor Ole Kiehn. Dept. of 
Neuroscience, Karolinska. 1.000.000 kronor. 
”Organization and plasticity of spinal locomotor circuitry.”

Professor Markus J. Maeurer. MTC och Smittskyddsinstitutet.  
500.000 kronor. 
”Novel tuberculosis vaccines for Phase I clinical Trials.”

EKOnOMi Och RäTTSvETEnSKAp 
Söderbergska Handelspriset till Ulf Elg och Ulf Johansson.  
300.000 kronor.

Tryckning av Handelsprisskrift, diplom, lunch m.m.  
150.000 kronor.

Professor Örjan Sölvell. Handelshögskolan i Stockholm.  
750.000 kronor. 
Stipendier till studenter vid ”SSEMBA”.

Handelshögskolan i Stockholm. 3.000.000 kronor. 
Sedvanligt anslag till Handelshögskolan i Stockholm.

Justitiedepartementet, Kriminologiska inst. vid Stockholms universitet 
& BRÅ. 300.000 kronor. 
Bidrag till internationellt pris i kriminologi, 2007.

Docent Katarina Olsson. Juridiska fak., Lunds univ. & Nätverk f. 
stiftelserättslig forskning. 250.000 kronor. 
Anslag till ett nordiskt stiftelsesymposium och en symposierapport i 
bokform.

Docent Marie Karlsson-Tuula. Göteborgs univ. 160.000 kronor. 
”Ekonomisk brottslighet vid företagsrekonstruktion och konkurs.”

Docent Filip Wijkström. EFI, Handelshögskolan i Stockholm.  
150.000 kronor. 
Anslag för att vid EFI planera och bygga upp en webbmiljö.

Doktorand Merva Hämäläinen. Juridiska fak., Helsingfors univ.  
80.000 kronor. 
”Lekmannaelement vid dömande – en komparativ studie.”

Professor Magnus Dahlquist. Swedish Institute for Financial Research. 
450.000 kronor. 
”The Economics of the Private Equity Market.” Konferens.

Docent Christian Dahlman. Juridiska fak., Lunds universitet,  
160.000 kronor. 
”Värdet av lagstyre – rättvisa, demokrati och ekonomisk effektivitet.” 
(Anslaget uteslutande från Ragnar Söderbergs stiftelse.)

Professor Udo Zander. IIB vid Handelshögskolan i Stockholm.  
350.000 kronor. 
Stipendiefinansiering av två doktorander.

F.d. justitierådet Hans-Gunnar Solerud m. fl. Stockholm Center for 
Commercial Law, Stockholms univ. 750.000 kronor. 
Stipendiefinansiering av tre post doc. forskare.

Prefekt Carina Holmberg m. fl. Företagsekonomiska inst., Stockholms 
universitet. 250.000 kronor. 
Ett internationellt forskningsprogram inom Strategisk 
Marknadskommunikation.

Professor Björn Axelsson m. fl. Handelshögskolan i Stockholm,  
Inst. f. marknadsföring och strategi. 850.000 kronor. 
Ramanslag till forskning inom handel och distribution.

Professor Kjell Å Modéer. Jur. fak., Lunds univ. 250.000 kronor. 
Bidrag till seminarieverksamhet.

Doktorand Kjell Johansson. Juridiska inst., Handelshögskolan vid 
Göteborgs univ. 110.000 kronor. 
”Substance over form – En rättsvetenskaplig studie med utgångspunkt 
i redovisningsrätten.”

Jur. dr Sacharias Votinius. Ekonomiska inst., Linköpings univ.  
160.000 kronor. 
”Statsmakt och varlighet. En omsorgsetisk undersökning av det 
allmännas ansvar för skada vid utövning av makt och myndighet.”

Docent P. O. Bjuggren m. fl. Internationella Handelshögsk. i 
Jönköping. 250.000 kronor. 
”The Economics of the Modern Firm.” Konferens.

Professor em. Jacob Sundberg. Juridiska inst., Stockholms univ.  
80.000 kronor. 
Årsrapport över det SporrongLönnrothska Priset 2006.

Jur. dr Jesper Öberg. Juridiska inst., Stockholms univ.  
240.000 kronor. 
”Inkomstslaget tjänst – särskilt om värderingen av förmåner.”

Docent Ulrik von Essen. Juridiska inst., Stockholms univ.  
240.000 kronor. 
”Processramen och rättskraften i förvaltningsprocessen.”

Professor Jan-Erik Vahlne. Företagsekon. inst., Handelshögskolan vid 
Göteborgs univ. 1.400.000 kronor. 
Forskningsprogram: ”The Uppsala Internalization Process Model 
Revisited.”

Fil. dr Andreas Bergh. Nationalekonomiska inst., Lunds univ. & Ratio. 
160.000 kronor. 
”Om förnuft och rationalitet i uppkomsten av normer och lagar.”

Docent, vd Nils Karlsson. Ratio – Näringslivets forskningsinstitut. 
1.360.000 kronor. 
Anslag till forskningsinstitutets verksamhet.

Donationsprofessur på evig tid i ämnet ekonomi (i vid bemärkelse) till 
Kungl. Vetenskapsakademien. 25.000.000 kronor.

Professor Anders H. Westlund. Inst. f. ekonomisk statistik, 
Handelshögskolan i Stockholm. 300.000 kronor. 
”Econometrics for Accountable Business Performance Measurement.”

Professor Anne Loft. Institutet f. ekon. forskn., Ekonomihögskolan vid 
Lunds univ. 850.000 kronor. 
Utveckling av forskning och utbildning i redovisning.

Jur. dr Stefan Olsson, Karlstads univ. 160.000 kronor. 
”Föreställningar om redovisning, normerande eller normativa?”

Docent Ylva Hasselberg. Ekonomisk-historiska inst., Uppsala univ. 
60.000 kronor. 
”Bäste broder! Nätverk, entreprenörskap och innovation i svenskt 
näringsliv.” Översättning till engelska.

Professor Claes Peterson, Stockholms univ. 700.000 kronor. 
Bidrag till Juridiska Fakultetens 100års jubileum.

Doktorand David Kleist. Handelshögskolan vid Göteborgs univ. 
220.000 kronor. 
Principer för tolkning av dubbelbeskattningsavtal.

Doktorand Christine Ekholst. Historiska inst., Stockholms univ.  
60.000 kronor. 
”För varje brottsling ett straff. Föreställningar om kön i nordisk 
medeltida straffrätt.” Tryckbidrag.

Professor Claes G. Alvstam. Handelshögskolan vid Göteborgs univ. 
800.000 kronor. 
Finansiering i tre år av en docent och forskningsledare inom 
”International Business.”

Docent Jan Jörnmark. Ekon. hist. inst., Handelshögskolan vid 
Göteborgs univ. 800.000 kronor. 
Program för forskning och undervisning i ”Business History”.

Professor Per Samuelsson, Jur. lic. Niklas Arvidsson. Inst. f. 
handelsrätt, Ekonomihögskolan vid Lunds univ.  
600.000 kronor. 
Aktiebolagets institutionella struktur.

Professor Rolf Dotevall. Juridiska inst., Handelshögskolan vid 
Göteborgs univ. 50.000 kronor. 
Aktiebolagsrätt. Bidrag till resor samt konferenser i utlandet.

Doktorand Richard Nordquist. Juridiska inst., Stockholms universitet. 
75.000 kronor. 
”Hur förarbetena blev en rättskälla.”



8

Omslagsbilderna
2006 års diplombilder till Handelspristagarna Ulf Elg 
och Ulf Johansson. Konstnär Pontus Ljungberg har  
utformat diplom åt de Söderbergska stiftelserna  
sedan 1986.

Bilden på sidan 2
Illustration av Albin Axén.

Anslagsfördelning 2006 på högskolor m.m.

Kungl. Vetenskapsakademien 35.440.000

Karolinska institutet  13.600.000

göteborgs universitet med handelshögskola 9.225.000

lunds universitet med Ekonomihögskola 8.330.000

handelshögskolan i stockholm 7.400.000

uppsala universitet 4.788.000

umeå universitet 3.000.000

stockholms universitet 2.620.000

stiftelsernas priser 2.050.000

ratioinstitutet 1.360.000

stiftelsen Torgny segerstedts minne 1.200.000

Ersta sjukhus 1.000.000

institutet för näringslivsforskning (f.d. iui) 980.000

linköpings universitet 820.000

stockholm center for commercial law 750.000

röhsska Museet 700.000

cartesiusstiftelsen 500.000

centrum för näringslivshistoria 500.000

rektorsakademien 500.000

Övriga mottagare 4.665.000

summa anslag 99.428.000

TORSTEN OCH RAGNAR SÖDERBERGS STIFTELSER
  Östermalmsgatan 89, ��4 59 Stockholm

Telefon 08-66� 52 ��. Telefax 08-66� 47 4�   
www.soderbergsstiftelse.se

Angående anvisningar för ansökan, se hemsidan.
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Fil. dr Erik Lenntorp. Ekonomiska inst., Linköpings univ.  
160.000 kronor. 
”Rättsekonomisk analys av villkorade tillstånd.”

Professor C.-R. Julander, Rektor, professor Lars Bergman. Inst. för 
marknadsföring och strategi, Handelshögskolan i Stockholm.  
2.000.000 kronor. 
Finansiering av projektet ”En marknadsföringsinstitution i världsklass”.

Docent Roger Svensson, Professor Magnus Henrekson. Institutet f. 
näringslivsforskning. 240.000 kronor. 
”Entreprenörskap och extern finansiering bland svenska småföretag 
och uppfinnare.”

Förlagschef Torgny Wadensjö, Finanschef Jan-Olof Edberg. SNS. 
200.000 kronor. 
Översättning och utgivning av tre titlar om ekonomisk tillväxt.

Docent Fredrik Sjöholm. Institutet f. näringslivsforskning.  
240.000 kronor. 
”Ekonomiska effekter av utländska direktinvesteringar i Kina.”

Jur. dr Ulf Linderfalk. Juridiska fak., Lunds univ.  
160.000 kronor. 
”Peremtory International Law – Does It Exist? Does It Matter?”

Institutet för näringslivsforskning, Stockholm. 500.000 kronor. 
Lönefinansiering och allmänt forskningsstöd.

ÖvRiGT
Söderbergska Journalistpriset i Ekonomi till Johan Schück.  
150.000 kronor.

Kostnader kring Journalistpriset. 75.000 kronor.

Torsten och Wanja Söderbergs pris till Ole Jensen. 
600.000 kronor.

Utställning, katalog, affisch, jurykostnad, m.m. Röhsska Museet.  
700.000 kronor.

Ordförande Jörgen Ullenhag. De svenska historiedagarna.  
75.000 kronor. 
”Östersjön, Norra Europas Medelhav, från vikingatid fram till idag.”

Carl Gustaf von Ehrenheim. Grönsöö Kulturhistoriska stiftelse.  
40.000 kronor. 
Bok om silver och smycken på Grönsöö.

Konstnär, arkitekt SAR Pontus Ljungberg. Ljungbergmuseet, Ljungby. 
50.000 kronor. 
Utställningen ”Fynbomalerne i Småland”.

Professor Olle Ferm, Ambassadören vid Heliga Stolen Fredrik 
Vahlqvist. 30.000 kronor. 
Symposiet ”Heliga Birgitta och Neapel”.

Carl XVI Gustafs stiftelse Ungt Ledarskap. 250.000 kronor.

Ordförande Johan Stenberg. Cartesiusstiftelsen. 500.000 kronor. 
Stödja översättningar av verk mellan franska och svenska språken. 
(Anslaget uteslutande från Ragnar Söderbergs stiftelse.)

Professor Bo Ralph. Riksföreningen Sverigekontakt.  
300.000 kronor. 
Hundraårsjubileum. Planläggning av svenskundervisning utomlands.

Professor Gunnel Engwall. Stockholms univ. 700.000 kronor. 
Projektet ”Strindberg och Frankrike”. (Anslaget uteslutande från 
Ragnar Söderbergs stiftelse.)

Doktorand Christina G. Wistman. Göteborgs univ.  
75.000 kronor. 
Prins Eugen som konstsamlare.

Professor Anne-Marie Leander Touati m. fl. 170.000 kronor. 
Pompeji, bankiren Caecilius Iucundus’ hus.

Docent m.m. Nils-Göran Areskoug. Stockholm. 60.000 kronor 
Strategier för stiftelser.

Docent Klas Nyberg. Ekon. historiska inst., Uppsala univ.  
100.000 kronor. 
”Textiles and Clothing in the Baltic North: Stockholm as an 
intermediary in late Medieval and Early Modern Scandinavian Textile 
History.”

Fil. dr Christina Zetterlund. Stockholm. 150.000 kronor. 
Om designhistoria i Sverige.

Christina Piehl. Stiftelsen ”Min stora dag.” 200.000 kronor.  
Verksamhet för barn med livshotande sjukdomar.

Doktorand Lars Brink. Göteborg. 40.000 kronor. 
Hemvärnet – en väpnad folkrörelse växer fram. Tryckbidrag.

Carl Gustaf von Ehrenheim. Grönsöö Kulturhistoriska stiftelse.  
50.000 kronor. 
Boken ”Märkliga ting på Grönsöö”.

Förvaltare Maj-Britt Anckar. Stift. Torgny Segerstedts minne, Göteborg. 
1.200.000 kronor. 
Årlig gästprofessur i Torgny Segerstedts namn och anda.

Ambassadör Fredrik Vahlqvist, Professor Olle Ferm. Historiska inst., 
Stockholms univ. 40.000 kronor. 
”Heliga Birgitta och  Neapel.” Tryckbidrag.

Inform. chef Sofie Mauritzon. Stockholms universitet.   
100.000 kronor. 
Forskardagarna 2007.

Kristina Abelin. Förbundet Unga forskare. 25.000 kronor. 
”Stockholm International Youth Science Seminar 2006.”

Fil. kand. m.m. Caj Malmros. Rektorsakademien.  
500.000 kronor. 
”Ledare möter ledare.”

Dekanus Hans Hedberg. Konstnärliga fakulteten, Göteborg.  
200.000 kronor. 
Adj. professur inom marknadsstrukturer och föremålskulturer.

Professor Björn Fjaestad. Forskning och Framsteg.  
40.000 kronor.  
Bidrag till tidskriften.

Ständige sekr. professor Gunnar Öquist. Kungl. Vetenskapsakademien. 
370.000 kronor. 
Ingvar Lindqvistprisen till lärare i biologi, fysik, kemi och matematik.

Målerikonservator m. m. Cecilia Rönnerstam. Nationalmuseum. 
100.000 kronor. 
Analys och dokumentation av pigment för miniatyrmåleri i Sverige 
under �600-talet.

Fil. dr Johanna Sköld. Ekon. historiska inst., Stockholms univ.  
60.000 kronor. 
”Änglamakeri och privat förlossningsverksamhet som kvinnlig 
försörjning.”

Projektledare Brittmo Bernhardsson, Fil. dr Gunnar Dahlström. 
Göteborg. 75.000 kronor. 
Bok om skulptören Astri Bergman Taube.

Universitetslektor P.-O. Landgren. Högskolan för design och 
konsthantverk, Göteborg. 300.000 kronor. 
”Designing for Quality of Life. Exploring and Mapping Potential New 
Landscapes for Ecological Design.”

Doktorand Mia Åkestam. Konstvetensk. inst. Stockholms univ. 
75.000 kronor. 
”Bilden av bebådelsen – föreningen mellan himmelskt och jordiskt. 
Om bildbruk under medeltiden.” Tryckbidrag.

Kulturskribent Ewa Kewenter m.fl. Trolleholm, Svalöv.  
75.000 kronor. 
Bok om äldre konsthantverk för det dukade bordet. Tryckbidrag.

Ambassadör Ingemar Lindahl, Museichef Sanne Houby-Nielsen. 
Medelhavsmuseet. 75.000 kronor. 
Fotobok om svenska Cypernexpeditionen �927-�93�.

Docent Anders G. Nord. Riksantikvarieämbetet. 90.000 kronor. 
Vad hade de på paletten? Undersökning av äldre målarskrin.

Professor Christer Winberg. Historiska inst., Göteborgs univ.  
60.000 kronor. 
”Amerikabåtarna. Från emigranter till miljonärer.” Bok.

Managing Director Roderick Martin. Interverbum.  
75.000 kronor.  
Boken ”Skidspår och Stickspår”av Bengt-Herman Nilsson.

Doktorand Åsa Johansson. Avd. f. litteratursociologi, Uppsala univ. 
18.000 kronor. 
”Lyrikens makt. Studier i svensk lyrikutgivning 19761995”. 
Tryckbidrag.

Kapten Mikael Holm. Stift. Motortorpedbåten T45.  
100.000 kronor. 
Renoveringsbidrag. (Motortorpedbåten T56.)

Professor em. Göran Lindahl. Uppsala. 100.000 kronor.  
Utgivning av kommentarer till 1600talsverket ”Le Jardin de Plaisir”.

Fil. dr Kenneth Nyberg m.fl. Historiska inst., Göteborgs univ.  
80.000 kronor. 
”Naturalhistoria på resande fot. Om att forska, undervisa och göra 
karriär i �700-talets Sverige.” Tryckbidrag.

Doktorand, arkitekt SAR Jakob Lindblad. Konstvetensk. inst.,  
Uppsala univ. 40.000 kronor. 
Bort från nyklassicismen. Svensk kyrkoarkitektur �850-�890.

Doktorand Cecilia Strandroth. Konstvetensk. inst., Uppsala. univ. 
30.000 kronor. 
”An Investigation of the Farm Security Administration Project.” 
Dokumentärfoto i USA 19351943. Tryckbidrag.

Ständige sekr. Gunnar Öquist, KVA, Vd Lena Treschow Torell, IVA. 
70.000 kronor. 
Seminarium om energifrågor och framtidsvisioner inom energisektorn.

Vd Alexander Husebye, Fil. dr Per Dahl. Centrum för 
Näringslivshistoria. 500.000 kronor. 
Designarkiv inom Centrum för Näringslivshistoria.

Trädgårdsdirektör Mats Block. Botaniska trädgården, Uppsala univ. 
100.000 kronor. 
Anläggning i det nya tropiska växthuset.

Doktorand Birgitta Wistrand. Litteraturvetensk. inst., Uppsala univ.  
20.000 kronor. 
”Elin Wägner i 20talet. Rörelseintellektuell och internationalist.” 
Tryckbidrag.

Vik. chefredaktör Sophie Allgård m. fl. Tidskriftten Paletten.  
20.000 kronor. 
Specialnummer om konsthantverk.

Fil. mag. Anna Dunér. Bokförlaget Catholica. 30.000 kronor. 
”Tänk kära föräldrar... En svensk tonårsflickas brev från klosterskolan i 
Tyskland �887-�889.” Tryckbidrag.

Doktorand Marie Steinrud. Etnologiska avd., Uppsala. univ. 
20.000 kronor. 
”Den dolda offentligheten. Kvinnlighetens sfärer i �800-talets 
högreståndskultur.” Tryckbidrag.

Intendent Marie Folkesson. Göteborgs Stads kulturförvaltning.  
100.000 kronor. 
Museipedagogik för synskadade besökare på Röhsska Museet.



�

Anvisningar m.m. för ansökningar

Sista ansökningsdag 1 september. Anslagsbeslut i november.

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

Det totala antalet sidor i ansökan bör inte överskrida 10 sidor.

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.

Medsänd adresserat svarskuvert i C4-format, d.v.s. stort kuvert  
(Frankering behövs inte.)

Ansökan insändes som A-post. Icke som rekommenderad försändelse.  
Alternativt som paket med utbärning.

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.

Förnyad 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 överskrida 10. Ansökan inges i 3 exemplar. Intyg från etisk  
kommitté skall i förekommande fall bifogas.

TorsTen och ragnar söderbergs sTifTelser
  Östermalmsgatan 8�, 114 5� Stockholm

Telefon 08-661 52 11. Telefax 08-661 47 41   
www.soderbergs-stiftelse.se


