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Läckö slott

Torsten och Ragnar Söderbergs stiftelser bildades år 1960.
Under år 2007 anslog stiftelserna 202,6 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.


OM STIFTELSERNAS VERKSAMHET UNDER ÅR 2007
Stiftelserna har under år 2007 anslagit 202,6 miljoner kronor.
Den stora ökningen sedan år 2006, då anslagen uppgick till
99,4 miljoner kronor, beror på den kraftiga aktieutdelningshöjningen från Ratos AB inkluderande en extra aktieutdelning.

Anslag inom de ekonomiska och rättsvetenskapliga områdena,
från båda stiftelserna, bl. a. till Handelshögskolan i Stockholm,
Institutionen för marknadsföring och strategi för ett ”Center of
Excellence” 4,5 miljoner kronor. Till forskning i ämnet redovis
ning vid Handelshögskolan vid Göteborgs universitet 4,3 miljoner
kronor. Till Kungliga Vetenskapsakademien 4 miljoner kronor till
ett fortsatt program för femåriga akademiforskartjänster inom de
samhällsvetenskapliga områdena främst ekonomi och rättsvetenskap samt 4 miljoner kronor till forskning i rättslära och rätts
ekonomi vid Lunds universitet.

Det medicinska området har erhållit 121,7 miljoner kronor och
de ekonomiska och rättsvetenskapliga tillsammans 56,5 miljoner
kronor. Till övriga ändamål har anslagits 24,4 miljoner kronor.
Bland de medicinska anslagen kan i första hand nämnas 45 miljoner kronor till Karolinska Institutet för projektet ”Life Gene
– en nationell studie om hälsa”. Andra stora medicinska anslag
är 10 miljoner kronor till Kungl. Vetenskapsakademien till ett
fortsatt program för medicinska forskningsprofessurer och 10
miljoner kronor till Göteborgs universitet för projektet ”Novel
therapies in cancer and viral infection”.

Bland anslagen till övriga ändamål kan nämnas bidrag på 3 mil
joner kronor till inrättandet av en professur i cyprisk arkeologi
i Stockholm från Torsten Söderbergs stiftelse. Från båda stiftel
serna 2,5 miljoner kronor till sju patrullstugor i Bohuslän för
Svenska Scoutförbundet och 1,9 miljoner kronor till Deutsche
Gemeinde i Stockholm för förnyelse och renovering av klock
spelet i Tyska kyrkan i Gamla Stan.

Beträffande det ekonomiska området går 20 miljoner kronor från
Torsten Söderbergs stiftelse till Göteborgs universitet, Högskolan
för Design och Konsthantverk för Torsten och Wanja Söderbergs
professur i Design Management. Samarbete skall ske med Handelshögskolan där. Ytterligare anslag i framtiden.

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

Foton ur ”Axel Wallenbergs utsökta
vapensamling” av Kåa Wennberg.
Fotograf Kjell Hedberg.

en historia med lyckligT slut
tal av Barbro montgomery, född söderberg, vid öppnandet av rustkammaren på Läckö
”Här står jag och kan inte annat.” Så löd i
översättning Martin Luthers ord vid riks
dagen i Worms. Jag kan säga detsamma för
min del. Varför står jag då här? Svaret är
helt enkelt att jag av Läcköstiftelsen har
ombetts att berätta om min morfar Axel
Wallenberg och hans vapensamling.
Min morfar var en av de yngre i en skara av
20 syskon, barn till André Oscar Wallenberg
– grundaren av Stockholms Enskilda Bank,
finansman och politiker. De mest omtalade
av syskonen är Knut Agaton, som skapade
Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, och
vice häradshövdingen Marcus. Men det
fanns flera i syskonskaran som blev betyd
ande personligheter. En av dem var Axel, en

annan Raoul Wallenbergs farfar Gustaf, som
blev svenskt sändebud i Japan.
Min morfar föddes 1874. Liksom sina äldre
bröder blev han officer. Men till skillnad
från dem stannade han i det militära. Det
fanns kanske vid den tiden inte plats för
ytterligare en bror i banken. 1910 tog han
avsked från det militära för att ägna sig
åt sina affärsintressen. Han köpte och för
valtade stora skogsområden i Norrland.
Dessa avvecklade han något år efter första
världskriget med betydande förtjänst. Han
var en framträdande personlighet inom
skogsindustrin, styrelseledamot i bl. a.
Kopparfors AB och Wifstavarvs AB, i det
förra ordförande i styrelsen ända upp till


hög ålder. 1920 utnämndes han till svenskt
sändebud i USA och verkade där i sex år.
Han kom att betyda mycket för utvecklingen
av de goda förbindelserna mellan USA
och Sverige. Efter sin återkomst hem fort
satte Axel Wallenberg som finansman.
Hans verksamhet inriktades då även på
kraftindustrin. Han var ledamot i Enskilda
Bankens styrelse och under lång tid dess
vice ordförande.
Hästsport, golf, tennis och andra idrotter låg
honom varmt om hjärtat. Han var själv en
aktiv idrottsman och tog på sig många viktiga
uppdrag inom idrottsrörelsen i vid mening.
Han grundade och var i nära 20 år ordförande
i Svenska Lawntennisförbundet.

att få erforderliga lokaler till stånd. Ragnar
Söderbergs stiftelse bidrog med 2 miljoner
kronor för att inreda och säkra en rustkammare där.
Det kan nämnas att samlingen av stickvapen,
främst hillebarder, sedan länge finns i Västergötland. Axel Wallenberg gav den nämligen
till sin syster, statsfrun Ruth von Essen, att
ställas upp i huvudbyggnaden på Kavlås, där
den fortfarande finns till beskådande.

Axel Wallenberg var under nära tre årtionden ledamot i styrelsen för Knut och Alice
Wallenbergs stiftelse. Som ordförande för
denna ledde han verksamheten synnerligen
aktivt i 16 år. Grundforskning på olika om
råden, speciellt med inriktning på cancer,
såg han som särskilt viktig. Men hans
engagemang rörde många och vitt skilda
områden inom vetenskap och kultur. Han
blev medicine hedersdoktor vid Karolinska
Institutet.
Vid sidan om allt detta var min morfar en
kunnig och mångsidig men diskret samlare:
konst, äldre vapen och andra antikviteter
var särskilt föremål för hans intresse. Hans
samling av handeldvapen kom, enligt sakkunskapen, småningom att bli den i särklass
bästa i sitt slag i Sverige. Det berodde dels
på att nästan alla vapen härrörde från hjullåstiden, alltså 15- och 1600-talet, dels på att
kvaliteten genomgående var mycket hög.
Tanken torde tidigt ha väckts hos Axel
Wallenberg att handeldvapnen skulle ges
till ett museum för att utställas och bli tillgängliga för en bred allmänhet. Han fann
Armémuseum vara den mest naturliga mottagaren. Museet accepterade gåvan och fick
de första vapnen 1947. Gåvan följdes snart av
flera. När Axel Wallenberg avled 1963, erhöll
museet resten av samlingen. Gåvan kom att
sammanlagt bestå av 78 handeldvapen.

Axel Wallenberg

Syftet med gåvan kan knappast sägas ha blivit
uppfyllt. Under årtionden låg nämligen samlingen, så när som på två pistoler, nerpackad
i Armémuseets magasin i Frihamnen. Man
hade tydligen kommit underfund med att det
inte ”fanns plats för den i härbärget”.
Kåa Wennberg – expert på svenska gevär
och pistoler från 15-, 16- och 1700-talen
och utgivare av ett tiotal böcker i ämnet
– kom att intressera sig för samlingen. Han
ville skriva en bok om den och tog kontakt
med oss i familjen för att få hjälp med att
utverka Armémuseets medverkan till att ta
fram samlingen samt museets tillåtelse att
fotografera och i övrigt dokumentera den. Vi
i familjen ville i vår tur gärna arbeta på att
donatorns avsikt med gåvan skulle fullföljas,
d.v.s. att samlingen skulle exponeras och
bli allmänt tillgänglig. Vi tog kontakt med
ledningen för Armémuseum och utverkade
erforderliga tillstånd för Kåa Wennberg. Det
tog honom sedan flera år att få samlingen
i dess helhet ovan jord och tillgänglig för
dokumentation samt att fullfölja sitt arbete
med den. Resultatet blev den vackra boken
”Axel Wallenbergs utsökta vapensamling”.
Boken finansierades av Torsten och Ragnar
Söderbergs stiftelser.
Men det gällde att komma vidare: alltså
att få samlingen utställd och tillgänglig för
allmänheten.
Det begav sig då så lyckligt att Nationalmuseum, främst genom intendenten Lars
Sjöberg, började att i samarbete med Läcköstiftelsen inreda Läckö. Vi fick idén att samlingen borde kunna passa väl in här på slottet.
Jag tog upp frågan med förste intendenten
Magnus Olausson på Nationalmuseum. Nu
rullade det hela igång på allvar. Magnus
Olausson engagerade sig starkt för saken
och chefen för Statens Konstmuseer, överintendenten Solfrid Söderlind, ställde sig
positiv. Även Läcköstiftelsen med landshövdingen Göte Bernhardsson och verkställande
direktören Magnus Lönnroth i spetsen tände
på idéen. Statens fastighetsverk åtog sig att
utföra de byggnadsarbeten som behövdes för


Här är vi nu: Axel Wallenbergs utsökta sam
ling av handeldvapen har äntligen – 60 år
efter den första gåvan – fått ett förnämligt
och permanent hem, där den i vackra och
ändamålsenliga lokaler och under sakkunnig och engagerad vård kan beses av de
många som besöker slottet. Och Läckö har
kompletterats med en riktig rustkammare.
Samlingen kunde knappast hamna bättre
än här på Magnus Gabriel De La Gardies
storslagna slott!

Är inte det ett lyckligt slut på denna historia?
Axel Wallenbergs sex barnbarn, av vilka vi är
fyra här idag, gläds mycket över resultatet.
Utöver vad jag redan har berättat om vår
morfar och farfar, vill jag tillägga att han var
en av oss mycket älskad person, som generöst
gav oss del av sin lärdom, sin vishet och
sitt engagemang över breda fält.
Vi känner stor tacksamhet gentemot alla
dem som har bidragit till resultatet. Jag kan
inte nämna alla vid namn men vill framhålla
några. Jag börjar med Kåa Wennberg som
med sin bok och sitt handlande i övrigt har
en viktig roll i ”upprättelsen” av samlingen.
Jag vänder mig också särskilt till Magnus
Olausson, som har lagt ner ett stort och
mycket förtjänstfullt arbete på saken, liksom till intendenten vid Nationalmuseum
Birgitta Martinius som har producerat själva
utställningen. Framhållas bör vidare Läcköstiftelsen, särskilt då Göte Bernhardsson och
Magnus Lönnroth vilka också helhjärtat har
arbetat för denna lösning. Slutligen vill jag
nämna förvaltaren av slottet – Statens fastighetsverk – och den ursprungliga mottagaren
av samlingen – Armémuseum, de Söderbergska stiftelserna inte att förglömma.
Alltså: Ett varmt och djupt känt tack till
alla och envar som har medverkat i denna
angelägenhet!

Stiftelsernas sammanlagda balansräkning
Belopp i kr

Stiftelsernas sammanlagda resultaträkning

2007-12-31

Tillgångar
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Kulturfastighet
Bostadsrätt
Inventarier
		

18.159.537
4.500.000
805.216
23.464.753

18.159.537
4.500.000
770.096
23.429.633

Finansiella anläggningstillgångar
Värdepapper 1)
Summa anläggningstillgångar

488.093.307
511.558.060

487.675.267
511.104.900

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader
och upplupna intäkter
		

		

2007-01-01
2007-12-31

2006-01-01
2006-12-31

308.247.259
0
296.581
308.543.840

116.795.813
236.354.870
143.432
353.294.115

-202.606.000
0
-1.389.057
-1.212.105

-99.428.000
-2.853.831
-1.318.767
-940.194

-17.368
205.224.530

-10.253
-104.551.045

103.319.310

248.743.070

1.437
-143

996
0

Resultat efter finansiella poster

103.320.604

248.744.066

Bokslutsdipositioner
Avsättning till stiftelserna

-35.000.000

-245.501.039

68.320.604

3.243.027

Belopp i kr

2006-12-31

Intäkter
Räntor och utdelningar
Inlösen aktier
Återförda och återbetalda anslag
		
Kostnader
Beviljade anslag
Förlust vid avyttring värdepapper
Personalkostnader
Övriga kostnader
Avskrivningar och nedskrivningar
av materiella anläggningstillgångar
		

133.373

158.985

Rörelseresultat

70.423
203.796

67.795
226.780

Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

368.563.247
368.767.043

132.322.722
132.549.502

Resultat från finansiella investeringar
Övriga ränteintäkter och liknande
resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter

Summa tillgångar

880.325.103

643.654.402

Eget kapital och skulder
Eget kapital
Bundet eget kapital
Stiftelserna
Fritt eget kapital
Disponibla medel
Årets resultat
		

Årets resultat
566.201.039

531.201.039

9.435.764
68.320.604
77.756.368

6.192.737
3.243.027
9.435.764

Summa eget kapital

643.957.407

540.636.803

Avsättningar
Pensionsförpliktelser

3.006.160

2.962.192

Kortfristiga skulder
Beviljade, ej utbetalade anslag
Övriga skulder
Upplupna kostnader och
förutbetalda intäkter
		

233.161.566
85.358

99.828.289
115.100

114.612
233.361.536

112.018
100.055.407

Summa eget kapital och skulder

880.325.103

643.654.402

Värdepapper 2007.12.31:
26.989.360
160.000
15.000
55.000
90.000
44.500
10.000
16.500

1)

aktier i Ratos AB, A och B
aktier i Ericsson, B
aktier i Hennes & Mauritz AB, B
aktier i Industrivärden AB, C
aktier i SCA, Svenska Cellulosa AB, B
aktier i Skanska AB, B
aktier i AstraZeneca
aktier i Swedbank, A

Börsvärde 2007-12-31: 4.682.867.410 kr.

Torsten Söderbergs stiftelse, Göteborg

Ragnar Söderbergs stiftelse, Stockholm

Styrelse:

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

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

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

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

Stiftelsernas Revisor
Thomas Thiel, aukt. revisor, KPMG

Stiftelsernas Direktör
Edvard Söderberg, direktör

Amanuens
Anna Söderberg, fil. kand. (t.o.m. 2007-12-31)

Stiftelsernas Medicinske Rådgivare
Hans Wigzell, professor

t.f. Notarie
Birgitta Söderberg Fremlin, jur. kand. (fr. o. m. 2008-01-01)

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.


DET SÖDERBERGSKA PRISET 2007
TILL per krusell
Årets Söderbergska pris i ekonomi på en miljon kronor går till Per
Krusell för hans bidrag till ”makroekonomisk forskning om ekonomisk tillväxt, inkomstfördelning och ekonomisk-politiska beslut”.
Krusell har sin doktorsexamen från USA (University of Minnesota)
och har därefter innehaft en rad tjänster i USA, senast som professor
i Princeton.

är knuten till (”embodied”) investeringar i nytt kapital, visade Krusell
(tillsammans med Greenwood och Hercowitz) i en artikel från 1997
hur en mycket större andel av produktivitetstillväxten i USA än man
tidigare trott tycks ha varit knuten till investeringar i nytt kapital.
I ett annat viktigt bidrag diskuterar Krusell varför tillväxten går i vågor.
Det ligger nära tillhands att tro att detta måste bero på att den teknologiska utvecklingen i sig sker ryckvis, men Krusells och medförfattaren
Rios-Rulls förklaring är istället politisk-ekonomisk.

Vad som driver den ekonomiska tillväxten, vad som bestämmer
inkomstfördelningen och hur relationen ser ut mellan tillväxt och
inkomstfördelning tillhör de klassiska nationalekonomiska frågorna.
Vad gäller karaktären på tillväxten, närmare bestämt i vilken grad den
teknologiska utvecklingen är ”neutral” och i vilken utsträckning den

Sambandet mellan tillväxt och inkomstfördelning undersöks i ett annat
bidrag av Krusell som drar slutsatsen att just ”embodied technological
change” är huvudförklaringen till de kraftigt ökade löneskillnaderna
i USA sedan början av 1980-talet.
Fördelningsaspekter står också i centrum för ett annat bidrag (igen
tillsammans med Rios-Rulls) från 1999, där välfärdsstatens omfattning
förklaras utifrån en analys av hur den politiska majoriteten väger de
omedelbara fördelarna av att fördela om inkomster till sin förmån
mot nackdelarna i form av lägre framtida tillväxt.
En förutsättning för att bli en mycket framgångsrik forskare är att
man vågar satsa på de allra svåraste frågorna, det är bara då man kan
bli riktigt innovativ på det sätt som Krusell varit.
Lars Calmfors

Foto: Lasse Lychnell

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 • 2002 Hans G Boman
2003 Lars Calmfors • 2004 Anita Aperia • 2005 Nils Jareborg och Jan Ramberg
2006 Catharina Svanborg och Lars Björck

DET SÖDERBERGSKA journalistPRISET 2007
TILL rolf gustafsson

Journalisten, författaren och Brysselkorrespondenten Rolf Gustafsson
får 2007 års Söderbergska Journalistpris på 150.000 kronor.
Rolf Gustafsson får Journalistpriset för att han under snart 25 år som
korrespondent i Bryssel och numer i Svenska Dagbladet, med sin analytiska skärpa bidragit till ökad förståelse för de många gånger komplexa
frågeställningarna inom EU.
Efter studentexamen avlade han en fil. kand. i ekonomisk historia vid
Lunds universitet, ett ämne som han också undervisade i. En tvåårig
vistelse i Dakar gav underlag för en bok om ekonomisk historia i Afrika.
Rolf Gustafsson kom till SVT och Rapport 1975. Han var sedan nyhetschef på Aktuellt 1979-84 och kom till Bryssel 1984. Han är idag en av
de absolut mest erfarna och uppskattade EU-korrespondenterna i Bryssel
och Strasbourg. Hans krönikor om EU tillhör de mest lästa i SvD.
Erik Lidén

Foto: David Gimlin

Tidigare mottagare av det Söderbergska Journalistpriset:
1991 Margareta William-Olsson • 1992 Svante Nycander • 1993 Harry Bökstedt
1994 Nils-Erik 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 Carl-Olof Rydén
2006 Johan Schück



TORSTEN OCH WANJA SÖDERBERGS PRIS 2007

till torbjØrn anderssen, andreas engesvik och espen Voll
Röhsska museet delar sedan 1994 ut ett av världens största priser inom
design och konsthantverk, Torsten och Wanja Söderbergs pris. Som nybliven chef på Röhsska museet är det med stor respekt och vördnad inför
priset som jag tackar alla som medverkat.
Prissumman har år 2007 höjts till 1.000.000 svenska kronor och är nu
otvivelaktigt det största i sitt slag. Att få medverka till att detta delas ut är
en stor ära. Till 2007 års pristagare har utsetts de tre norska formgivarna
Torbjørn Anderssen, Andreas Engesvik och Espen Voll. Trion har utvecklat
sitt formspråk i spänningen mellan strikt reduktion och minimal form och
en lek med mjuka, sensuella och organiska former. De reducerar funktionella krav och framhäver sensitivitet och känslor på ett sätt som spelar på
designens hela skala av uttrycksmedel.
Gruppen har sedan etableringen 2002 varit en av de mest aktiva och framgångsrika designgrupperna i Norden. Med nyskapande möbler, textilier,
lampor och annan industridesign har de satt norsk och nordisk form på den
internationella designkartan och väckt beundran världen över.
Som nuvarande ordförande i prisnämnden ansluter jag mig till beslutet.
Det gläder mig extra mycket att få tillfälle att samarbeta med de tre
pristagarna. Som brukligt ställer vinnaren ut på Röhsska museet under
hösten och utställningen invigs i samband med den högtidliga utdelningen
av priset. Detta sker enligt tradition vanligtvis den 4 november, till minne
av Torsten Söderbergs födelsedag. Röhsska museet tackar Torsten och
Ragnar Söderbergs stiftelser för äran att få dela ut priset.
Ted Hesselbom

Foto: Mette Muhli

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-Riper, 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) • 2006 Ole Jensen

DET SÖDERBERGSKA handelspriset 2007
till jonas och robert af jochnick

Den 10 maj 2007 utdelades Söderbergska Handelspriset för nittonde
gången. Priset utdelas till den eller de som genom framstående
teoretiska eller praktiska insatser bidragit till utvecklingen inom
distributionsområdet i vid bemärkelse. 2007 års pris tilldelades Jonas
och Robert af Jochnick för deras utveckling av ett direktförsäljningskoncept som engagerat hundratusentals människor i distribution och
handel.

Foto: Magnus Söderlund

Hösten 1967 startade Jonas och Robert af Jochnick företaget Oriflame International med inriktning mot direktförsäljning av kosmetika. Visionen var att skapa ett kosmetikaföretag som erbjöd en ny
typ av hudvård med produkter baserade på naturliga ingredienser.
Företaget lanserade också en ny distributionsmetod med försäljning
i kundernas hem.
Oriflame finns nu i 64 länder och sysselsätter över en och en halv
miljon människor. Omsättningen uppgick 2006 till drygt 8,5 miljarder kronor och börsvärdet vid ingången av år 2007 var över 15
miljarder kronor.
Dag Klackenberg

Jonas och Robert af Jochnick

Tidigare mottagare av det Söderbergska Handelspriset:
1988 Nils-Erik Wirsäll • 1989 Hans Andersson och Göran Brodin • 1990 Lars-Gunnar Mattsson • 1991 Pelle Nilsson och Thore Nydahl • 1992 Håkan Håkansson
1993 Håkan Bryngelsson • 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 • 2002 Per Stenberg och Anders Börjesson • 2003 Susanne Hertz och Per Andersson • 2004 Björn Passad • 2005 Ingen utdelning
2006 Ulf Elg och Ulf Johansson



Förteckning över av Torsten och Ragnar Söderbergs
stiftelser under 2007 utdelade anslag M.M.
Medicin
Bankdirektör Rutger Barnekow. Svenska Läkaresällskapet.
500.000 kronor.
200-årsjubileum 2008. Fond för vällevnads- och åldersrelaterade
sjukdomar.
Ständige sekreteraren Gunnar Öquist. Kungl. Vetenskapsakademien.
10.000.000 kronor.
Fortsatt program för medicinska forskningsprofessurer.
Ass. prof. Marta E. Alarcón-Riquelme. Akademiforskare, Uppsala.
500.000 kronor.
Identification of Genes and Pathways in the Protoype Autoimmune
Disease Systemic Lupus Erythematosus.
Docent Birgitta Agerberth. Kemi, Karolinska. 1.500.000 kronor.
Inducering av antimikrobiella peptider (infektioner).
Docent Alejandro M. Bertorello. King Gustav V Research Institute,
Karolinska. 500.000 kronor.
Tackling the development of high blood pressure and derived cardiac
complications by modulating salt-inducible kinase activity.
Professor Lars Björck (pristagare). Avd. för infektionsmedicin. Lund.
2.000.000 kronor.
Studier av bakteriella infektionssjukdomar – molekylära och kliniska
aspekter.
Professor Håkan Melhus. Inst. för med. vetenskaper, Uppsala.
500.000 kronor.
Osteoporosis, cardiovascular drug treatment and serious adverse drug
reactions.
Docent Tobias Allander. Klin. mikrobiologi, Karolinska.
400.000 kronor.
Kartläggning av det humana viromet.
Professor Yihai Cao. MTC, Karolinska. 1.500.000 kronor.
Therapeutic arteriogenesis and angiogenesis for the treatment of
ischemic heart disease.
Professor Ulf Smith. Dept. of Molecular and Clinical Medicine,
Göteborg. 1.000.000 kronor.
Fettvävens roll vid insulinresistens och inflammation – effekt av
Wnt-signalering och WNSP-2.
Docent Ola Winqvist. Klin. Allergiforskning, Karolinska.
700.000 kronor.
Studie med immunterapi av patienter med spridd koloncancer.
Professor Björn Dahlbäck (pristagare). Inst. för lab. medicin, Lund,
Malmö. 1.500.000 kronor.
Lipoproteiners betydelse för reglering av blodets koagulation.
Professor Kjell Öberg. Med. fak., Uppsala. 2.000.000 kronor.
Ny diagnostik och terapi av neuroendokrina tumörer med hjälp av
nanoteknologi.
Professor Niklas Dahl. Inst. f. genetik och patologi, Uppsala.
450.000 kronor.
Novel molecular pathways behind early onset spastic paraplegia and
spinocerebellar ataxia.
Docent Kristina Eriksson. Reumatologi och inflammationsforskning,
Göteborg. 1.300.000 kronor.
Samspelet mellan virus och värd vid kronisk virusinfektion.
Professor Lars Klareskog. Enheten för reumatologi, Karolinska.
1.500.000 kronor.
Origins and outcomes of rheumatoid arthritis.
Professor Magnus Ingelman-Sundberg. Section of Pharmacogenetics.
Karolinska. 1.500.000 kronor.
A novel approach of the treatment of depression.
Professor Torgny H. Svensson. Dept. of Physiology and Pharmacology,
Karolinska. 1.000.000 kronor.
Novel pharmacotherapies in schizophrenia, major depression and
nicotine dependence.
Professor H. Georg Kuhn. Center for Brain Repair, Göteborg.
1.500.000 kronor.
Neurogenesis and neurorehabilitation.

Med. dr Erika Lindberg. Avd. för klin. bakteriologi, Göteborg.
250.000 kronor.
Tarmflorans betydelse för förekomst av inflammationsmarkörer i
tarmen och utveckling av födoämnesallergi hos spädbarn.
Professor Olle Stendahl. Hälsouniv., Linköping. 2.400.000 kronor.
Hur kroppens infektionsförsvar kan regleras och stärkas vid tuberkulos.

Doktorand Kjell Johansson. Juridiska institutionen, Handelshögskolan
vid Göteborgs universitet. 110.000 kronor.
En rättsvetenskaplig studie med utgångspunkt i redovisningsrätten.

Professor Kristoffer Hellstrand m. fl. Avd. f. klin. bakteriologi,
Göteborg. 10.000.000 kronor.
Novel therapies in cancer and viral infection.

Docent, vd Nils Karlsson. Ratio – Näringslivets forskningsinstitut.
1.500.000 kronor.
Fortsättningsanslag.

Professor Gunnar Lindahl. Inst. f. lab. medicin, Lund.
1.000.000 kronor.
Protein secretion in pathogenic bacteria.

Professor, föreståndare Magnus Dahlquist. Swedish Institute for
Financial Research. 500.000 kronor.
Konferens.”The Changing Nature of Credit Markets: Risks and
Opportunities.”

Professor Lars Engstrand. Smittskyddsinst. och Karolinska.
3.000.000 kronor.
Kartläggning av den humana tarmfloran och dess roll vid hälsa och
sjukdom.
Hans-Gustaf Ljunggren m. fl. Centrum för infektionsmedicin,
Karolinska. 1.000.000 kronor.
Natural Killer Cell-based Adoptive immunotherapy of Hematological
Malignancies.
Rickard Glas. Centrum för molekylärmedicin, Karolinska Onco
Reg AB. 2.000.000 kronor.
Inhibition of cancer therapy-resistance by targeting of Tripeptidylpeptidase II.
Ass. Professor Georgy Bakalkin. Dept. of Clinical Neuroscience,
Karolinska. 500.000 kronor.
Chronic pain. A novel approach that targets the ubiquitin proteasome
system.
Docent Marene Landström. Inst. f. genetik och patologi, Uppsala.
500.000 kronor.
Molecular pathways implicated in tumor progression of prostate cancer.
Professor Elias Eriksson. Avd. för farmakologi, Göteborg.
2.000.000 kronor.
Further studies of the influence of neurotransmitters and sex steroids
on behaviour.
Professor Sven Pettersson. Microbiology and Tumor Biology Center,
Karolinska. 5.000.000 kronor.
Mechanisms underlying obesity.
Med. dr Ewa Mörtberg. Norra Stockholm psykiatri och Karolinska.
200.000 kronor.
Långtidseffekt vid behandling av social fobi.
Docent Andreas Kindmark. Inst. f. med. vetenskaper, Uppsala.
1.000.000 kronor.
Effekter av nyupptäckta gener på människans benomsättning.
Professor Leif Bertilsson m. fl. Inst. för lab. medicin, Karolinska.
2.000.000 kronor.
4b-Hydroxikolesterol – en ny klinisk markör för CYP3A4 och
CYP3A5 aktivitet för att styra läkemedelsbehandling.
Univ. lektor Bo Söderpalm. Beroendekliniken, Göteborg.
1.000.000 kronor.
Treatment of alcoholism.
Professor Nils-Göran Larsson. Dept. of Lab. medicine, Karolinska.
4.500.000 kronor.
Mitochondrial function in health and disease.
Professor Anita Aperia (pristagare). Pediatrik, Karolinska.
1.500.000 kronor.
Na, K-ATPase signaling in health and disease.
Docent Per Ekström. Avd. Oftamologi, Lund. 3.000.000 kronor.
Managing retinal degeneration.
ekonomi och rättsvetenskap
Söderbergska Priset i Ekonomi 2007 till Per Krusell. 1.000.000 kronor.
Jury- och måltidskostnad KVA, diplom, tryckning m.m. 350.000 kronor
Söderbergska Handelspriset 2007 till Jonas och Robert af Jochnick.
300.000 kronor.

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

Kostnader kring Handelspriset. 200.000 kronor.

Professor Olle Ljungkvist m. fl. Enheten för kirurgi, Karolinska och
Ersta. 500.000 kronor.
The role of metabolism in recovery after surgery.

Ordförande Gabriel Urwitz. Nationalekonomiska föreningen.
500.000 kronor.
Symposium i anslutning till ”Assar Lindbeck-medaljen”.

Professor Milos Pekny. Inst. of Neuroscience and Physiology,
Göteborg. 1.000.000 kronor.
Novel approaches to brain repair.

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

Professor Jon Lundberg m. fl. Karolinska. 1.600.000 kronor.
Fysiologisk och terapeutisk betydelse av nitrat och nitrit.
Docent Mia Wadelius. Klin. kemi och farmakologi, Uppsala.
860.000 kronor.
Klinisk betydelse av genetisk variabilitet vid warfarin behandling.
Professor Ingemar Björkhem. Dept. of Laboratory medicine,
Karolinska. 1.000.000 kronor.
Regleringsmekanismer för kolesterolomsättning i hjärnan och deras
betydelse för neurodegeneration.
Rektor, professor Harriet Wallberg-Henriksson och Professor Nancy
Pedersen. Karolinska. 45.000.000 kronor.
Life Gene – en nationell studie om hälsa.

Jur. dr Catarina af Sandeberg. Juridiska institutionen,
Stockholms universitet. 160.000 kronor.
”Organisation av livförsäkringsrörelse och fonder.”

Svenska Kriminalistföreningen, Mattias Larsson, Justitiedepartementet.
150.000 kronor.
Nordiska Kriminalistmötet 2007.

Professor Per-Olof Bjuggren. Center for Family Enterprise &
Ownership, Internationella Handelshögskolan i Jönköping.
200.000 kronor.
Anslag till forskningsprojekt i rättsekonomi.
Professor Per Olof Berg, Prefekt Tomas Hartman. Företagsekonomiska
institutionen, Stockholms universitet. 250.000 kronor.
Strategisk marknadskommunkation.
Jur. dr Sacharias Votinius. Avdelningen för rätt och rättsfilosofi,
Institutionen för industriell och ekonomisk utveckling, Linköpings
universitet. 160.000 kronor.
Ett projekt om statens skadeståndsansvar i förhållande till samhällets
medlemmar.



Professor Björn Axelsson, Docent Magnus Söderlund och Professor
Claes-Robert Julander. Institutionen för marknadsföring och strategi,
Handelshögskolan i Stockholm. 1.000.000 kronor.
Forskning inom handel och distribution.
Docent Magnus Söderlund, Docent Micael Dahlén och Professor
Claes-Robert Julander. Institutionen för marknadsföring och strategi,
Handelshögskolan i Stockholm. 4.500.000 kronor.
”Center of Excellence” för marknadsföringsforskning vid Center for
Consumer Marketing (CCM).
Docent Fredrik Sjöholm. Institutet för Näringslivsforskning.
500.000 kronor.
Ekonomiska effekter av utländska direktinvesteringar i Kina.
Docent Ulrik von Essen. Juridiska inst., Stocholms universitet.
120.000 kronor.
”Processramen och rättskraften i förvaltningsprocessen.”
Docent Roger Svensson och Professor Magnus Henrekson. Institutet
för Näringslivsforskning. 500.000 kronor.
Entreprenörskap och extern finansiering bland svenska småföretag och
uppfinnare.
Docent Stefan Olsson. Karlstads universitet. 160.000 kronor.
”Mot en ny redovisningsrätt.”
Professor Jan-Erik Vahlne. Företagsekonomiska institutionen,
Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. 1.500.000 kronor.
”The Uppsala Internationalization Process Model Revisited.”
Docent Jan Jörnmark. Ekonomisk-historiska Institutionen,
Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. 1.200.000 kronor.
Business History.
Docent Marie Karlsson-Tuula. Göteborgs universitet. 160.000 kronor.
Forskning i insolvensrätt.
Professor Olov Olson, Docent Christian Ax och Doktor Gunnar
Rimmel. Företagsekonomiska institutionen, Handelshögskolan vid
Göteborgs universitet. 4.300.000 kronor.
Forskning i ämnet redovisning.
Ordförande Johan Gernandt. Stockholm Centre for Commercial Law,
Juridiska institutionen, Stockholms universitet. 750.000 kronor.
Finansiering av post doc forskare.
Professor Udo Zander. Institutet för Internationellt företagande, IIB,
Handelshögskolan i Stockholm. 350.000 kronor.
Finansiering av två doktorander för ett femte år.
Ständige sekreterare professor Gunnar Öquist.
Kungl. Vetenskapsakademien. 4.000.000 kronor.
Inrättande av ytterligare femåriga forskartjänster inom de
samhällsvetenskapliga ämnena, främst ekonomi och rättsvetenskap.
Professor Claes G. Alvstam. Prorektor med ansvar för forskning,
Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. 900.000 kronor.
International Business.
Justitiedepartementet, Kriminologiska institutionen vid Stockholms
universitet & BRÅ. 300.000 kronor.
Bidrag till internationellt pris i kriminologi, 2008.
Fil. dr Andreas Bergh. Nationalekonomiska Institutionen, Lunds
universitet och Ratioinstitutet. 160.000 kronor.
Välfärdsstat, äganderätt och rationalitet: Hur uppstår institutioner för
omfördelning?
Prefekt Bengt Lundell. Juridiska institutionen, Lunds universitet.
150.000 kronor.
Fortsatt stöd till forskning m.m. vid juridiska institutionen, Lunds
universitet.
Licentiat Marcus Gianneschi. Centrum för konsumtionsvetenskap,
Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. 400.000 kronor.
Unga konsumenter och varumärken.
Fil. dr Camilla Josephson. Ekonomisk-Historiska Institutionen, Lunds
universitet. 160.000 kronor.
How to Measure Returns to R&D in Renewable Energy Technologies.
Dekanus Hans Hedberg. Högskolan för Design och Konsthantverk
(HDK). Rektor Rolf Wolff. Handelshögskolan, Göteborgs universitet.
20.000.000 kronor.
Inrättande av en evig donationsprofessur i design management placerad
på HDK. Professuren föreslås få benämningen Torsten och Wanja
Söderbergs professur i Design Management. Torsten Söderbergs
stiftelse enbart. Om utrymme finns 2008 ytterligare 20 miljoner kronor.
Pol. mag. Erik Rehn. Nationalekonomiska institutionen,
Lunds universitet. 160.000 kronor.
Offentlig sektor – incitament och organisation.

Jur. dr Maria Hilling. Avdelningen för rätt och rättsfilosofi,
Linköpings universitet. 350.000 kronor.
Internationell tjänstebeskattning.
Doktorand Johan Almenberg. Handelshögskolan i Stockholm och
Institutet för Näringslivsforskning (IFN). 315.000 kronor.
Mikroekonomi.
Jur. kand. Jesper Johansson. Juridiska institutionen, Stockholms
universitet. 420.000 kronor.
Hur Sveriges bolagsbeskattning kan utformas i framtiden.
Docent Mauro Zamboni. Juridiska institutionen,
Stockholms universitet. 470.000 kronor.
De rättsliga förutsättningarna för internationell delegation
– Konstitutionell kontroll och politiskt ansvarsutkrävande i ett
komparativt perspektiv.
Dr Olof Zaring. Föreståndare för Centre for Business in Society,
Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. 500.000 kronor.
Organisationsekologiska studier av det svenska näringslivets
utveckling.
Docent Ulrik von Essen. Förvaltningsrättslig Tidskrift. 85.000 kronor.
Bidrag till elektronisk publicering av Förvaltningsrättslig Tidskrift.
Professor Per Samuelsson, Institutionen för handelsrätt, Docent
Christian Dahlman, Juridiska fakulteten, Lunds universitet.
4.000.000 kronor.
Stöd till forskning i allmän rättslära och rättsekonomi vid Lunds
universitet.
Professor Åke Frändberg. Allmän rättslära, Juridiska fakulteten,
Uppsala universitet. 50.000 kronor.
Tryckningsbidrag till festskrift till Anders Fogelklou.
Jur. kand. Daniel Janse. Stockholm. 200.000 kronor.
Självförsvar mot internationell terrorism.
Chefsrådman Anders Eka. Justitiedepartementet. 100.000 kronor.
Tryckningsbidrag till festskrift till Johan Hirschfeldt.
Docent Mattias Ganslandt. Lunds universitet. Docent Lars Henriksson.
Inst. för Redovisning och Rättsvetenskap, Handelshögskolan i
Stockholm. 400.000 kronor.
Bidrag till bildande av ett nätverk i konkurrensfrågor med en
tvärvetenskaplig ansats – nationalekonomi och juridik.
Övrigt
Söderbergska Journalistpriset 2007 till Rolf Gustafsson.
150.000 kronor.
Kostnader kring Journalistpriset. 60.000 kronor.
Torsten och Wanja Söderbergs pris till Torbjørn Anderssen, Andreas
Engesvik och Espen Voll. 1.000.000 kronor.
Utställning, katalog, affisch, jurykostnad, m.m. Röhsska Museet.
700.000 kronor.
Caj Malmros. Rektorsakademien. 500.000 kronor.
Elina Antell. Gyllene Snittet, Uppsala (i samarbete med The Linnean
Society). 50.000 kronor.
”Linnés öländska och gotländska resa” i engelsk översättning.
Ordförande Henric Ankarcrona. Stiftelsen Leksands Konstmuseum.
40.000 kronor.
Japanprojekt. Utställning med tonvikt på konsthantverk m.m.

Doktorand Carola Liebe-Harkort. Inst. för arkeologi och antikens
kultur, Stockholm. 40.000 kronor.
A study of Relationships between Dental and Postcranial Disorders in
the Human Skeleton.
Lena Vikström m. fl. Gunnebo Slott, Mölndal. 500.000 kronor.
Ytterligare förbättringar vinkast, urnor, grindar.
Överstelöjtnant Stellan Bojerud. Kungl. Svea livgardes musikkår.
75.000 kronor.
Tio kaskar modell 1887. (Torsten Söderberg var reservofficer vid
Svea Livgarde.)
Kapten Mikael Holm. Stiftelsen Mootortorpedbåten T50, Gålöbasen.
100.000 kronor.
Diverse upprustningar.
Professor Björn Fjæstad. Forskning och framsteg. 40.000 kronor.
Stöd till tidskriften.
Ständige sekreteraren Gunnar Öqvist. Kungl. Vetenskapsakademien.
370.000 kronor.
Ingvar Lindqvist-prisen till lärare 2008.
Professor Birgitta Skarin-Frykman. Etnolog. inst., Göteborg.
242.000 kronor.
Bok om Norra Älvstranden.
Susann Silfverstolpe. Stockholm. 300.000 kronor.
Katalog över de svenska kungliga silvergåvorna i Kreml.
Britt Tunander. Stockholm. 50.000 kronor.
Bok om konsgenren trompe l’oeil.
Fil. dr Bengt Nordqvist. Riksantikvarieämbetet. 1.500.000 kronor.
Krigsbytesofferplatsen Finnestorp och dess kontinentaleuropeiska
anknytning.
Doktorand Christina G. Wistman. Konst- och bildvetenskap, Göteborg.
150.000 kronor.
Prins Eugen som konstsamlare, mecenat och grundare av ett museum.
Carl Gustaf von Ehrenheim. Grönsöö Kulturhistoriska stiftelse,
100.000 kronor.
Restaurering av två kungaporträtt. (Ehrenstrahl, David von Krafft.)
Fil. dr Henrik Widmark m. fl. Konstv. inst., Uppsala. 60.000 kronor.
Efterkrigstidens stadsmiljöer.
Fil. dr Göran Samuelsson. Historiska inst., Stockholm. 150.000 kronor.
Godsfogdens brev och det vardagliga arbetet.
Fil. dr Hans-Roland Johnsson. Inst. f. franska och italienska,
Stockholm. 1.200.000 kronor.
Kvinnliga författare i sekelskiftets Frankrike – deras betydelse för
utformningen av fin de siècle-litteraturen. Endast Ragnar Söderbergs
stiftelse.
Anna Rosvall Stuart. Sverige-Amerika Stiftelsen. 500.000 kronor.
Med. dr Jan-Arne Björkman. Svenska Scoutförbundet.
2.500.000 kronor.
7 patrullstugor à 350.000 kronor. För ungdomar med funktionshinder.
Bohuslän.
Professor Ulrika Rahe. Avd. Design, Chalmers. 200.000 kronor.
Utställning och publicering om Teknisk design.

Doktorand Lina Hinners. Konstvetenskapliga inst., Stockholm.
50.000 kronor.
”De fransöske hantwerkarna vid Stockholms slott 1693-1709.”
Ordförande Carl-Johan Åberg m. fl. Kajsa och Olle Nymans
Kulturstiftelse, Saltsjö-Duvnäs, Nacka. 500.000 kronor.
Renovering av byggnader.
Professor Göran Dahlbäck m. fl. Sällskapet Runica et Mediaevalia.
40.000 kronor.
Antologi med medeltida teman. (Prof. Olle Ferm 60 år.)
Fil. dr Anna Bortolozzi Olin. Stockholm. 125.000 kronor.
Färdigställande av Peterskyrkan i Rom under Paulus V (1605-1621).
Fil. dr Martin Nordeborg. Inst. f. orientaliska och afrikanska språk,
Görteborg. 120.000 kronor.
Tre artiklar med japansk anknytning.
Professor HC Ericson (pristagare). Simrishamn. 120.000 kronor.
”HC Ericsons grafiska formlära” (lärobok).
Doktorand Cecilia Robach. Konstvetenskapliga inst., Uppsala.
60.000 kronor.
Formens frigörelse, svensk konsthantverksdebatt under 60-tal
och 00-tal.
Fil. dr Anna Holst Blennow. Göteborg. 50.000 kronor.
Västergötlands medeltida inskrifter. Bok.
Louise Brodin. Göteborg. 100.000 kronor.
Bok om Axel Nilsson. Skaparen av Röhsska museet.
Ordförande Henric Ankarcrona. Stiftelsen Leksands Konstmuseum.
70.000 kronor.
Bidrag 2008-2009. Leksands Konstmuseum.
Ambassadör Ingemar Lindahl. Cypern. Fil. dr Susanne Houby-Nielsen.
Medelhavsmuseet m. fl. 3.000.000 kronor.
Bidrag till inrättande av professur i cyprisk arkeologi i Stockholm.
Endast Torsten Söderbergs stiftelse.
Museichef Ted Hesselbom. Röhsska museet, Göteborg.
1.500.000 kronor.
Byggnation av Galleri Torsten och Wanja Söderberg. Dedicerat
till priset.
Museichef Mari-Louise Olsson. Mölndals museum. 300.000 kronor.
Bok om Lindomemöbler.
Enhetschef Tore Hjelte. Trädgårdsföreningen, Göteborg.
400.000 kronor.
Anläggande av ”Den sjunkna Trädgården” (med ostindiska
porslinsskärvor från fartyget ”Göteborg”). m. m.
VD Alexander Husebye. Centrum för Näringslivshistoria, Bromma.
470.000 kronor.
Karossmakarnas historia.
Överintendent, professor Elsebeth Welander-Berggren. Prins Eugens
Waldemarsudde. 396.000 kronor.
Utgivande av beståndskataloger m. m.
Hauptpastor Wolfgang Wallrich. Deutsche Gemeinde Stockholm
(Ansökan stödjes av tyska och nederländska ambassadörerna.)
1.900.000 kronor.
Förnyelse och renovering av klockspelet i St. Gertruds kyrka – Tyska
kyrkan i Gamla Stan.

Doktorand Lars Wallsten, Årsta. 430.000 kronor.
”Fotografiet och sanningen.”

Anslagsfördelning 2007 på högskolor m.m.

Ordförande Dag Klackenberg. De Svenska Historiedagarna.
100.000 kronor.
Konferens september 2007.

Karolinska

76.900.000

Göteborgs universitet med Handelshögskola

47.540.000

Kungliga Vetenskapsakademien

14.370.000

Lunds universitet med Ekonomihögskola

12.530.000

Doktorand Lena Lundborg. Företagsekon. inst., Stockholms universitet.
10.000 kronor.
”Teaterns organisation. Skapande och produktion i den dagliga
verksamheten.” (Endast Torsten Söderbergs stiftelse.)

Handelshögskolan i Stockholm

9.165.000

Uppsala universitet

6.080.000

Stockholms universitet

5.096.000

Docent Klas Nyberg. Ekon. hist. inst., Uppsala. 100.000 kronor.
”Textil design” – ett vetenskapligt bokverk om Stockholms textila
handel, mode och manufaktur 1722-1846.

Linköpings universitet

2.910.000

Svenska Scoutförbundet

2.500.000

Lektor Maria Görts. Högskolan i Dalarna. 110.000 kronor.
Bok: Frihetens former. Kungl. Konsthögskolan under 1900-talet.

Stiftelsernas priser

2.450.000

Informationschef Sofie Mauritzon. Forskardagarna, Stockholms
universitet. 100.000 kronor.
Presentera nydisputerade och deras arbeten.

Röhsska Museet

2.200.000

Tyska Kyrkan i Gamla Stan

1.900.000

Riksantikvarieämbetet

1.500.000

Ratioinstitutet

1.500.000

Fil. dr Jill Onsér-Franzén. Chalmers Arkitektur. 30.000 kronor.
Design i stadens offentliga rum. Tryckbidrag.
Docent N-G Areskoug. Stockholm. 60.000 kronor.
Arena för integrativ dialog. Forskarvärlden och industrin.

Rektor Cecilia Sedgwick. Enskilda Gymnasiet, Stockholm.
1.400.000 kronor.
Modernisera skolans IT-plattform. Ny teknik i klassrummen.
Veronica Wåtz. Förbundet Unga Forskare. 25.000 kronor.
Stockholm International Youth Science Seminar.
Doktorand Magnus Ekblad. Uppsala. 50.000 kronor.
Politiska eliten efter Karl XII.
Professor Olle Ferm. Historiska Inst., Stockholm. 1.051.000 kronor.
Europeisk integration och Sveriges bidrag till denna. Svenskar vid
utländska universitet under medeltiden.
Ständ. sekreterare Olle Granath. Kungl. Akademien för de fria
konsterna. 550.000 kronor.
Inredning för 1806 års bibliotek.

Institutet för näringslivsforskning
Övriga mottagare
Summa anslag

1.000.000
14.965.000
202.606.000

Torsten och Ragnar Söderbergs stiftelser
Östermalmsgatan 89, 114 59 Stockholm
Telefon 08-661 52 11. Telefax 08-661 47 41
www.soderbergs-stiftelse.se

Professor Bo Ralph. Riksföreningen Sverigekontakt. 262.000 kronor.
Riksföreningens 100-årsjubileum. Historia. Tryckning.
Christina Piehl. Stiftelsen Min Stora Dag. 300.000 kronor.
Uppfylla svårt sjuka barns önskedrömmar.

Angående anvisningar för ansökan, se hemsidan.
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Fil. dr Erland Lagerlöf m.f l. Stockholm och Rom. 50.000 kronor.
Boken ”Kyrkor i Rom” med torrnålsgravyrer av Sixten Hage bl. a.

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.)
Ange bankgiro, plusgiro eller bankkonto.
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 nyckelreferenser, 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 89, 114 59 Stockholm
Telefon 08-661 52 11. Telefax 08-661 47 41
www.soderbergs-stiftelse.se


