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Torsten Söderbergs Stiftelse har till ändamål att främja vetenskaplig  
forskning och vetenskaplig under visnings- eller studieverksamhet  

av landsgagnelig innebörd varvid företrädesvis de ekonomiska, medicinska 
och rättsvetenskapliga områdena skall komma ifråga.
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aNSLagSgivNiNg 2013, kroNor

Totalt .........................................................................80 501 049

FördeLNiNg PÅ ÄmNeSomrÅde, kroNor

Medicin ...................................................................30 670 000

Ekonomi .................................................................24 918 164

Rättsvetenskap ..................................................14 901 000

Övrigt ........................................................................10 011 885

FörmögeNHeT, kroNor 

31 december 2013 ..................................1 710 616 502

aNSLageNS FördeLNiNg PÅ moTTagare, 
kroNor

Göteborgs universitet .....................................15 260 250 

Kungl. Vetenskapsakademien ..................10 500 000

Karolinska institutet ...........................................9 800 000

Handelshögskolan i Stockholm/SIR .......6 758 814

Lunds universitet ..................................................5 735 600

Stockholms universitet.....................................4 332 000

Institutet för Näringslivsforskning ............4 292 500

Uppsala universitet .............................................3 642 968

Linköpings universitet .......................................2 300 000

Umeå universitet ..................................................1 970 000

Raoul Wallenberg Institutet 
för mänskliga rättigheter ................................1 500 000

Övriga mottagare ..............................................12 228 917

Stiftelsens priser med omkostnader ......2 180 000

TOTAL ANSLAGSGIVNING SENASTE ÅREN, 
KRONOR

År 2012.................................................................142 255 682

År 2011.................................................................130 592 694

År 2010.................................................................121 944 791

VERKSAMHETSÅRET 2013

Stiftelsens anslagsgivning har under 
2013 uppgått till 80 501 049 kronor. 
Beroende av att den ordinarie aktie-
utdelningen per aktie från Ratos AB 
för räkenskapsåret i det närmaste 
halverades påverkades även stiftelsens 
anslagsutrymme. Värt att nämna är 
dock att stiftelsen under den senaste 
femårsperioden i genomsnitt anslagit 
cirka 120 miljoner kronor per år. 

Fördelningen på ämnesområden 
för 2013 års anslag presenteras i sam-
manställningen till vänster.

medicin. Det största anslaget har va-
rit på drygt tio miljoner kronor till 
Kungl. Vetenskapsakademien för 
inrättandet av ytterligare en profes-
sur inom ramen för Torsten Söderbergs 
akademiprofessur i medicin. » Erfarenhe-
terna av denna årliga akademiprofes-
sur är mycket goda. Svenska topp-
forskare från hela Sverige föreslås 
från de medicinska fakulteterna till 
professuren och den har mycket hög 
status inom landet «, menar stiftelsens 
medicinske rådgivare Hans Wigzell. 
2013 års professur innehas av profes-
sor Jonas Frisén, Karolinska institutet.

Inom ämnesområdet medicin har 
bland annat även anslagits:
• 2,6 miljoner kronor till professor 

Henrik Ehrsson vid Karolinska 
Institutet för projektet Hur upplever 
vi kroppen som vår egen? Forskning 
om hjärnbarksmekanismer. Professor 
Ehrsson, som är internationellt 
ledande inom ämnet, forskar 
bland annat om att mekanismerna 
bakom missuppfattningar, som 

kan skapas av var den egna krop-
pen befi nner sig, verkar bero på 
sammankopplingar mellan olika 
centra i hjärnan som rapporterar 
från olika sinnesorgan om krop-
pens lägen.

• två miljoner kronor till professor 
Lars Björck vid Lunds universitet, 
för forskningsprojektet Bakteriepro-
teiner till skada och nytta. Professor 
Björck, som tidigare erhållit det 
Söderbergska priset i medicin, 
skall studera hur svåra sjukdoms-
framkallande bakterier undviker 
patienternas immunförsvar. Han 
har också upptäckt ett bakterie-
protein, IdeS, som på kort tid kan 
bryta ned alla antikroppar av 
IgG-typ in vivo. 

ekonomi. Stiftelsen har tilldelat Han-
delshögskolan vid Göteborgs univer-
sitet ett särskilt anslag på sju miljoner 
kronor inom ämnesområdet eko-
nomi till en kapitalförstärkning till 
den tidigare donationen till den för 
all framtid inrättade Torsten och Ragnar 
Söderbergs stiftelsers professur.

Bland anslag inom ämnesområdet 
ekonomi kan även nämnas:
• drygt tre miljoner kronor till do-

cent Pär Holmberg, Institutet för 
Näringslivsforskning, till projektet 
Budgivningsprotokoll och auktionsut-
fall, vars syfte är att bland annat 
undersöka budgivningsprotokoll 
och auktionsutfall för till exempel 
identiska varor från samma auk-
tion bland annat vid handel av 
råvaror och fi nansiella instrument. 
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TorSTeN SöderbergS STiFTeLSe

» har till ändamål att främja vetenskaplig forskning 
och vetenskaplig under visnings- eller studieverksam-
het av landsgagnelig innebörd varvid företrädesvis 
de ekonomiska, medicinska och rättsvetenskapliga 
områdena skall komma ifråga «

STYreLSe

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

Richard Arvidsson, prof., vice ordförande, Lidingö

Peter Söderberg, fil. kand., ledamot, Göteborg

Maria Söderberg, civ. ek., ledamot, Stockholm

Wanja Söderberg, teol. stud., suppleant, Marstrand

Anna Söderberg, fil. kand., suppleant, Stockholm

Elisabet Söderberg, doktorand, suppleant, Stockholm

Torsten Söderberg, produktutv., suppleant, Sätila

kaNSLi

Marianne Lunde, kanslichef

Charlotta Lindgren, amanuens

veTeNSkaPLiga rÅdgivare

Harry Flam, professor internationell ekonomi, 
Stockholms universitet, ledamot av Kungl. 
Ingenjörsvetenskapsakademien

Claes-Robert Julander, professor emeritus 
företagsekonomi, Handelshög skolan i Stockholm, 
ledamot av Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, 
f.d. rektor

Gustaf  Lindencrona, professor emeritus finansrätt, 
Stockholms universitet, ledamot av Kungl. 
Vetenskapsakademien, f.d. rektor

Bo Ralph, professor nordiska språk, Göteborgs 
universitet, ledamot av Svenska Akademien

Hans Wigzell, professor emeritus medicin, 
Karolinska institutet, ledamot av Kungl. Ingenjörs-
vetenskapsakademien, ledamot av Kungl. 
Vetenskapsakademien, f.d. rektor

STiFTeLSeNS reviSor

Thomas Thiel, auktoriserad revisor, KPMG AB

De tekniska detaljerna i budgiv-
ningsprotokollet skall studeras, 
vilka kan få stora konsekvenser för 
utfallet i auktionen.

• cirka 900 000 kronor till profes-
sor Joakim Gullstrand, Lunds 
universitet, till att ytterligare 
utveckla projektet Företagets globa-
lisering: organisationen, entreprenören, 
innovationerna. Projektet utgår från 
forskningsfronten inom internatio-
nell handel som studerar företags 
olika beslut när det gäller export 
och import.

rättsvetenskap. Inom ämnesområ-
det rättsvetenskap har bland annat 
anslagits:
• cirka 2,3 miljoner kronor till 

professor Lena Olsen, Uppsala 
universitet, till forskningsprojektet 
Elektroniska avtal. Uttrycket elektro-
niska avtal är mycket vanligt idag 
men används i olika betydelser 
och för att det verkligen ska röra 
sig om ett elektroniskt avtal kan 
det krävas att fl era rekvisit är 
uppfyllda. Projektet syftar till att 
studera begreppet kommunika-
tion bland annat med hjälp av 
en grundläggande modell som 
framtagits.

• nära 1,4 miljoner kronor till dok-
torand Martin Bengtzén till hans 
doktorandprojekt, vid Oxford 
University i England, Rättsekono-
misk analys av aktiemarknadsbolags 
informationsgivning. Syftet är att sys-
tematisera och konkretisera reg-
leringen av aktiemarknadsbolags 

fortlöpande informationsgivning 
ur ett rättsekonomiskt perspektiv 
för att därefter analysera hur ef-
fektiv denna reglering är och om 
förbättringar kan föreslås.

övrigt. Till ämnesområdet övrigt har 
stiftelsen bland annat beviljat:
• nära 600 000 kronor till profes-

sor Peter M. Fischer, Göteborgs 
universitet, för svensk arkeologisk 
forskning i samband med det 
svenska Cypernexpeditionens 
utforskning av bronsåldersstaden 
Hala Sultan Tekke, som även tidi-
gare stötts av stiftelsen. Några nya 
spektakulära fynd har gjorts och 
den stora stadens begravnings-
plats har upptäckts som tidigare 
inte kunnat lokaliseras. Projektets 
namn är Begravningsplatsens under-
sökning och skydd.

• 250 000 kronor till H.M. Drottning 
Silvias Stiftelse Care about the Child-
ren som instiftades med anledning 
av H.M. Drottningens 70-årsdag. 
Stiftelsen önskar med detta stöd 
visa hur betydelsefullt Drottning-
ens arbete är för utsatta barns rätt 
till trygghet.

Priser med mera. Torsten Söderbergs 
Stiftelse har under det gångna året 
gemensamt med Ragnar Söderbergs 
stiftelse utdelat tre priser som presen-
teras på sidorna 4 och 5.

Vad gäller övriga anslag hänvisas 
till anslagslistan i slutet av denna års-
skrift. Några av anslagen presenteras 
även närmare i skriften.  ¾



Tidigare moTTagare av SöderbergSka PriSeT

Christopher Gillberg* (2012), Bertil Holmlund (2011), Lars Klareskog* (2010), Lennart Pålsson (2009), 
Felix Mitelman* (2008), Per Krusell (2007), Catharina Svanborg och Lars Björck* (2006), Nils Jareborg och 
Jan Ramberg (2005), Anita Aperia* (2004), Lars Calmfors (2003), Hans G. Boman* (2002), Per Henrik 
Lindblom (2001), Anders Björklund och Olle Lindvall* (2000), Jörgen W. Weibull (1999), Jan-Åke Gustafsson* 
(1998), Anders Agell (1997), Björn Dahlbäck* (1996), Torsten Persson (1995), Jan Holmgren och Ann-Mari 
Svennerholm* (1994), Bertil Bengtsson (1993), Per Ingvar Brånemark* (1992), Lars E.O. Svensson (1991), 
Per Björntorp* (1990), Kurt Grönfors (1989), Nils G. Kock* (1988), Assar Lindbeck (1987), Rolf  Luft* (1986).  
* Medicin. Övriga avser ekonomi/rättsvetenskap.

Stockholmspriset  
i kriminologi

I samband med Stockholms krimi-
nologisymposium den 10–12 juni 
2013 delade justitieminister Beatrice 
Ask ut Stockholmspriset i kriminologi i 
Stockholms stadshus. 

Årets pris gick till David P. Far-
rington, professor vid Cambridge 
University, Storbritannien, för sin 
forskning om brottsförebyggande 
åtgärder tidigt i livet.

David P. Farrington är en 
föregångare inom evidensbaserade 
program för tidiga insatser mot 
kriminalitet. Är det möjligt att tidigt 
i livet förebygga framtida krimi-
nalitet? Farrington har påverkat 
beslutsfattare världen över genom 
att på ett unikt sätt kombinera sina 
egna forskningsfynd med annan 
forskning. Han har fokuserat sina 
rekommendationer på fyra centrala 
slutsatser: risk- och skyddsfaktorer 
för framtida kriminalitet uppträder 
mycket tidigt i livet; barn med hög 
risk kan bli hjälpta praktiskt taget 
redan från födseln; ett stort antal 
program för barn under tio år är 
mycket effektiva; investeringar i 
program med tidiga insatser mot 
kriminalitet sparar enorma summor 
av skattebetalarnas pengar.

Torsten Söderbergs Stiftelse 
upprättade år 2012 tillsammans 
med svenska staten Stiftelsen för 
Stockholmspriset i kriminologi som står 
bakom priset.  ¾

Beatrice Ask och David P. Farrington. Foto: Pernille Tofte.

Maarit Jänterä-Jareborg. Foto: Staffan Claesson.

Det Söderbergska priset i rättsvetenskap
Det Söderbergska priset tilldelas vartannat år fram stående forskare inom ekonomi 
eller rättsvetenskap och vartannat år inom medicin. År 2013 mottog professor 
Maarit Jänterä-Jareborg, vid Uppsala universitet, priset i rättsvetenskap som 
första kvinna. Hon mottog priset för sina vetenskapliga insatser i den inter-
nationella familjerätten. Den gränslösa familjens juridiska utmaningar står i 
centrum för Maarit Jänterä-Jareborgs forskning. 

» I en tid då miljontals människor av olika skäl lämnat sina ursprungslän-
der utan att nödvändigtvis bryta banden till dem måste rättssystemet finna 
adekvata sätt att bemöta de juridiska problem som uppkommer. Olikhe-
terna mellan ländernas lagar, traditioner och kulturer måste kunna sam-
manjämkas på ett förutsebart och rättssäkert sätt, från såväl individens som 
den mottagande statens synpunkt. Samspelet mellan regleringar om i vilken 
stat en eventuell tvist ska prövas när flera stater gör anspråk på jurisdiktion, 
den behöriga domstolens befogenheter och kvalifikationer att tillämpa en 
annan stats regler och verkan av en nationell domstols avgörande utomlands 
är centralt. Samhällets nya mångfald har aktualiserat betydelsen av trosba-
serade normer men även konflikter med de i Europa allt starkare betonade 
mänskliga rättigheterna. Sverige som har en i internationell jämförelse 
ovanligt stor utlandsfödd befolkning berörs starkt «, menar Jänterä-Jareborg.

Sedan slutet av 1980-talet har hon varit en kritisk nordisk, europeisk och inter-
nationell röst i debatten om den internationella och europeiska familjerättens 
färdriktning och en tongivande expert i de statliga utredningarna på området 
och i internationellt samarbete.  

Priset på en miljon kronor överlämnades vid en ceremoni på Kungl. Veten-
skapsakademien den 30 maj 2013.  ¾
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Tidigare moTTagare av SöderbergSka HaNdeLSPriSeT

Jarno Vanhatapio (2012), Karin M. Ekström och Magnus Söderlund (2011), Anders 
Lönner (2010), Mats Abrahamsson och Gunilla Jönsson (2009), Torsten Jansson 
(2008), Jonas och Robert af  Jochnick (2007), Ulf  Elg och Ulf  Johansson (2006), 
Ingen utdelning (2005), Björn Passad (2004), Susanne Hertz och Per Andersson 
(2003), Per Stenberg och Anders Börjesson (2002), Jan Ramberg (2001), Gert 
Karnberger (2000), Solveig Wikström (1999), Lars Jacobsson (1998), Sven Gerentz 
(1997), Lars-Erik Gadde (1996), Jörgen Wennberg (1995), Claes-Robert Julander 
(1994), Håkan Bryngelsson (1993), Håkan Håkansson (1992), Pelle Nilsson och 
Thore Nydahl (1991), Lars-Gunnar Mattsson (1990), Hans Andersson och Göran 
Brodin (1989), Nils-Erik Wirsäll (1988).

Torsten och Wanja Söderbergs pris

Tidigare moTTagare av TorSTeN oCH WaNJa SöderbergS PriS

Sigurd Bronger (2012), Henrik Vibskov (2011), Front; Sofia Lagerqvist, Charlotte 
von der Lancken, Anna Lindgren (2010), Harri Koskinen (2009), Steinunn 
Sigurðardóttir (2008), Norway Says; Torbjørn Anderssen, Andreas Engesvik och 
Espen Voll (2007), Ole Jensen (2006), Gruppen bakom Volvo YCC Your Concept 
Car (2005), Janna Syvänoja (2004), Sigurður Gústafsson (2003), H.C. Ericsson 
(2002), Björn Dahlström (2001), Peter Opsvik (2000), Nordiska kritiker; Kaj Kalin, 
John Vedel-Riper, Jorunn Veiteberg, Adalsteinn Ingólfsson, Kerstin Wickmann 
(1999), Louise Sass (1998), Mats Theselius (1997), Brita Flander (1996), 
Liv Blåvarp (1995), Jane Reumert (1994).

Fredrik Sandgren och Klas Nyberg. 
Foto: Magnus Söderlund.

Det Söderbergska handelspriset

För nyskapande och framstående gärning inom konst och 
design utdelas årligen Torsten och Wanja Söderbergs nordiska 
pris i design och konsthantverk, ett av de största i världen.

Årets pris tilldelades den isländske, grafi ske formgi-
varen Hjalti Karlsson med motiveringen: hans » breda 
ingång till typografi , grafi sk form och visuell kommunika-
tion vilar på tydlig humanistisk och konstnärlig grund. 
Hans verksamhet spänner från det intima småskaliga 
objektet till det omfattande profi lprogrammets inklude-
rande kommunikation. Från tidningssidan till den rörliga 
grafi ken, från pedagogisk utställningsform till den plats-
specifi ka konstinstallationen – Hjalti Karlssons samtida, 
visuella språk bär spår av såväl klassisk skolning som av 
isländsk berättartradition.«

Sedan år 2000 driver Hjalti Karlsson, tillsammans 
med kompanjonen Jan Wilker, Karlsson Wilker Design 
Studio i New York. Kundprojekten täcker en rad olika 
områden, från företagsprofilering och bokformgivning till 
vägvisningssystem och rörlig grafik.

Priset på en miljon kronor överlämnades av Islands 
tidigare president, Vigdís Finnbógadottir, den 4 november 
2013 på Göteborgs universitet i samarbete med Röhsska 
museet. Vid ceremonin visades en dokumentärfi lm om 
Hjalti Karlssons arbete och arrangemanget avslutades 
med vernissage av hans unika installation på museet.  ¾

Forskarna i ekonomisk historia professor Klas Nyberg och 
docent Fredrik Sandgren tilldelades det Söderbergska han-
delspriset för arbetet med att synliggöra handelns utveck-
ling genom tiderna. Priset delas ut sedan 1988 i samarbete 
med Svensk Handel och Handelshögskolan i Stockholm 
och tilldelas den som genom framstående teoretiska eller 
praktiska insatser bidragit till utvecklingen inom distribu-
tionsområdet i vid bemärkelse.

Klas Nyberg är verksam vid Centrum för Modeveten-
skap vid Stockholms universitet. Han är ekonomihistoriker 
och forskar inom områdena för textilhistoria, konsum-
tionshistoria och grosshandel. Han har publicerat ett 
stort antal böcker om textil handel och manufaktur under 
1700- och 1800-talet.

Fredrik Sandgren vid Ekonomisk-historiska institu-
tionen vid Uppsala universitet, forskar bland annat om 
organisatoriska och tekniska innovationer i den svenska 
och internationella detaljhandeln från mitten av 1700-talet 
och framåt.

Prisceremonin ägde rum den 2 maj 2013 vid Handels-
högskolan i Stockholm och efterföljdes av föreläsningar 
med frågestund. Diplomen är formgivna av konstnär 
Pontus Ljunggren och kalligraf  Anders Thorsander. ¾

Hjalti Karlsson, Vigdís Finnbógadottir och Tomas Söderberg. Foto: Mikael Lammgård.
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p Blodproteinet trombin kan ge upphov till antimi-
krobiella peptider genom att enzymer spjälkar ut 
fragment från trombins C-terminala del. (Papareddy 
et al., Proteolysis of human thrombin generates 
novel host defense peptides. PLoS Pathogens, 2010.) 

blodförgiftning (sepsis) utgör en all-
varlig komplikation vid infektioner. 
Antalet fall varje år uppgår till 18 
miljoner, och med en dödlighet på 
nästan 30 procent är sepsis en le-
dande dödsorsak, där vi fortfarande 
saknar effektiva behandlingar. 

Sårinfektioner postoperativt, eller 
vid brännskador, utgör andra stora 
problem i sjukvården där vi saknar 
effektiva förebyggande strategier, 
och tvingas använda stora mängder 
antibiotika. 

Erfarenheten de senaste decen-
nierna har visat att det inte fi nns 
något undermedel eller enskild drog 
som kan lösa den antibiotikakris och 
resistensproblematik som vi upplever 
i dagens sjukvård. Infektionsbehand-
lingar idag angriper också enbart 
mikroben, och inte aktiveringen av 
olika infl ammationskaskader i krop-
pen. Torsten Söderbergs Stiftelse 
stödjer vår forskning som syftar till 

Infektionssjukdomar 
orsakar miljontals dödsfall 
globalt och medför enorma 
kostnader för sjukvården. 
Panoramat omfattar akuta 
sjukdomar som blodförgift-
ning, men också kroniska 
åkommor som kroniska ek-
sem i huden, eller kroniska 
sår, tillstånd vid vilka man 
ser en överaktivering av vårt 
immunsystem, ledande till 
en skadlig och okontrollerad 
infl ammation. 

ProJekT: 

Utnyttja kroppens 
immunsystem för att 
bekämpa infektion och 
inflammation.

LÄroSÄTe: 
Lunds universitet.

ProJekTLedare: 
professor Artur 
Schmidchen vid 
institutionen för kli-
niska vetenskaper.

aNSLag: 
2013.

att utveckla alternativa strategier 
för att motverka infektioner och den 
påföljande skadliga infl ammations-
processen.

vi har upptäckt fl era olika evo-
lutionärt mycket gamla antimikro-
biella skyddssystem baserade på 
kroppsegna peptider och proteiner. 
Koagulationssystemet är sådant 
viktigt skyddsystem, 

blodförgiftning (sepsis) utgör

varlig komplikation vid infektioner. 

TERAPIER BASERADE 
PÅ KROPPENS EGET FÖRSVAR 
MOT INFEKTIONER

TeXT PROFESSOR ARTUR SCHMIDTCHEN    FoTo KENNET RUONA
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som aktiveras vid skada och infek-
tion. Vi har nyligen upptäckt att fl era 
proteiner i detta system har nya, 
tidigare okända, roller inom medfödd 
immunitet. Det centrala proteinet i 
koagulationskaskaden, trombin, men 
även andra proteiner, som tissue factor 
pathway inhibitor (TFPI-1 resp -2) 
frisätter potenta antimikrobiella och 
immunmodulerande peptider, som 
förhindrar bakterieinvasion samti-
digt som de dämpar den påföljande 
infl ammationen. I andra fall, kan 
ett helt protein förändras till både 
form och funktion, och bli både 
immunmodulerande som antimikro-
biellt, något som vi har påvisat 
gälla för heparin cofactor II, ett vanligt 
blodprotein med en tidigare ej helt 
defi nierad funktion. I konceptuellt 
viktiga arbeten i djurmodeller har vi 
hittills påvisat att dessa peptider och 
proteiner kan hämma utvecklingen 
av både endotoxinmedierad chock 

Ett nytt behandlingskoncept vid infektioner. Inte bara bakterier, utan även inflammatoriska kaskader 
blockeras av kroppsegna peptider. På så sätt skiljer sig peptider från antibiotika som bara dödar bakterierna, 
utan att hämma den påföljande ofta skadliga överaktiveringen av vårt immunsystem.

bakteriedödande antiinflammatorisk antikoagulerande endotoxinblockering

antibiotika P

immunmodulerande 
peptider

P P P P

p Antimikrobiella peptider dödar bakterier. Ovan, 
till vänster, bakterien Pseudomonas aeruginosa, till 
höger har antimikrobiell peptid satts till. Peptiden 
dödar bakterien.

u Antimikrobiella peptider finns i huden och bildas 
i normal hud och under sårläkning. Bilden till 
höger visar uttryck (rött) av molekylen TFPI, som 
sedan kan ge upphov till antimikrobiella peptider. 
(Papareddy, et al., C-terminal peptides of tissue-factor 
pathway inhibitor are novel host defense molecules. J. 
Biol. Chem., 2010.)

Normal hud

Akut sår

Kroniskt sår

som allvarlig infektion med bakterien 
Pseudomonas aeruginosa. Vi försöker 
nu förstå verkningsmekanismerna 
för dessa nya immunmodulerande 
kroppsegna ämnen, och hur vi kan 
utnyttja denna kunskap för att ta 
fram nya terapier/sjukdomsbehand-
lingar vid infektioner. 

vi hoppas utveckla nya och unika sätt 
att angripa infektioner, som baseras 
på peptidernas interferens med in-
fektionsutvecklingen och modulering 
av kroppens egna medfödda immuni-
tet. Dessa »naturliga« och interfere-
rande strategier är mer effektiva och 
hållbara med avseende på utveckling 
av resistens, och vi hoppas därför att 
forskningen kommer att utöka våra 
behandlingsmöjligheter och komplet-
tera existerande antibiotikabehand-
lingar vid både lokala infektioner 
(infektioner i sår, post-operativt), som 
invasiva infektioner och sepsis. ¾

Personhistoriska Samfundet 
in i en ny forsknings- och mediemiljö
Text: fil. lic. Leif  Gidlöf

ProJekT: Personhistoriska Samfundet in i en 
ny forsknings- och mediemiljö.

orgaNiSaTioN: Personhistoriska Samfundet.

ProJekTLedare: fil. lic., arkivråd Leif  Gidlöf.

aNSLag: 2013.

Med en över hundraårig tradition 
är Personhistorisk Tidskrift samfun-
dets huvuduppgift. Inriktningen är 
att vara ett forum för vetenskapligt 
orienterad personhistoria och en 
levande kontaktyta mellan verk-
samma forskare och den engagerade 
allmänheten. Publicistiskt är vi inne i 

en teknisk och metodisk brytningstid. 
Detta förutsätter nytt tänkande för 
utformning, spridning och fi nansie-
ring av tidskriften liksom för for-
merna i övrigt att kommunicera med 
omvärlden och främja intresset för 
personhistoria. Det kräver koncentre-
rade insatser vid sidan av och utöver 
den löpande utgivningen. 

Samfundets projekt under perio-
den 2014–2015 avser en genomgri-
pande översyn av tidskriftens utse-
ende och produktion, möjligheter till 
open access och annan anpassning 

till efter-
frågan, en 
användar-
vänligare 
hemsida, 
aktivare 
lansering 
av tidskriften bland 
forskare och andra målgrupper, 
utveckling av strategiska samarbeten 
samt egna aktiviteter i olika former. 
Arbetsinsatser kommer att ske såväl 
av redaktör och styrelse i övrigt som 
med konsultstöd. ¾

w
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Förbättrad förvaltning av AP-fonderna
Text: professor Sven Hemlin och fil. dr Magnus Jansson, Göteborgs universitet

Det mångkulturella barnet i skolans värld  
Text: professor Wiweka Warnling-Nerep och jur. dr Hedvig Bernitz, Stockholms universitet

Alla barn som börjar i skolan möter 
en »ny värld«. Kanske präglas hem-
met av religion med krav på att flickor 
bär slöja, viss mat är förbjuden och så 
vidare – en kontrast mot det sekulari-
serade samhället. Vad för delaktighet 
kan skolan kräva och vilken särbe-
handling kan barnet kräva? Vad är 
utövande av fri- och rättigheter eller 

tvärtom diskriminering och avsteg 
från likabehandlingsprincipen? Säkra 
svar saknas men svenska lagar, EU-
rätt, Barnkonventionen med mera 
måste beaktas. 

Sverige präglas av en liberal 
mångkulturalism, alla ska få behålla 
sin egen kultur och respektera andras. 
Ideologin må vara human men ställer 

skolan inför utmaningar, till exempel 
ifråga om skolavslutning i kyrkan eller 
sim- och sexualundervisning. Tvinga 
till deltagande eller låta barn utebli? 

Barn med en verklighet i skolan 
och en helt annan hemma riskerar 
kluvenhet och utanförskap. Många 
invandrade föräldrar kan inte accep-
tera det »normalsvenska« samhället 
utan vill skydda sina barn, men det 
råder skolplikt och hemundervisning 
accepteras knappast (jfr HFD 2013 
ref. 49). Sådan oro kanske förklarar 
ett markant ökat intresse för konfes-
sionella friskolor. Vi måste våga fråga 
vilken integration som är nödvändig 
för att barn ska etableras i det svenska 
samhället men även hur samhället 
ska anpassas efter en förändrad be-
folkning, annars riskerar utvecklingen 
att präglas av invandrarfientliga, 
nationalistiska värderingar. ¾ 

landets pensionärer de senaste åren 
fått se sina pensioner sänkta. Det 
finns goda skäl att närmare studera 
hur AP-fonderna gör prognoser om 
ekonomisk utveckling, riskbedöm-
ningar och fattar beslut om hur kapi-
talet skall fördelas på olika tillgångar. 
Vi gör med utgångspunkt i ekono-
misk och psykologisk forskning om 
beslutsfattande (behavioral economics), 
studier av hur besluten om place-
ringar av pensionsfondmedel fattas 
och kan förbättras med tre empiriska 
undersökningar: 1) kvasiexperiment 
om fondförvaltares prognosförmåga, 
2) fondförvaltares riskbedömningar 
av investeringsscenarios samt 3) en 

AP-fonderna förvaltar 1 000 miljar-
der kronor för att trygga pensions-
systemets finansiella stabilitet över 
ekonomiska konjunkturer. För pen-
sionärer och samhällsekonomin är 
det nödvändigt att pensionsfonderna 
har en stabil och god avkastning. AP-
fonderna kritiseras för att de haft en 
ineffektiv förvaltning, men också för 
svårigheter att parera konjunktur-
svängningar. Detta har resulterat i att 

Magnus Jansson och Sven Hemlin. Foto: Elisabeth 
Nore respektive Leif  Denti.

ProJekT: Förbättring av pensionsfondernas 
förvaltning genom: starkare prediktioner, säkrare 
riskbedömningar och förändrade beslutsstrategier.

LÄroSÄTe: Göteborgs universitet.

ProJekTLedare: professor Sven Hemlin.

aNSLag: 2013.

ProJekT: Det mångkulturella barnet i skolans 
värld – en barnrättslig studie.

LÄroSÄTe: Stockholms universitet.

ProJekTLedare: prof. Wiweka Warnling-Nerep.

aNSLag: 2013.

SMS-baserad intervjustudie om dag-
för-dag-beslutsfattande. Projektet 
avslutas med en syntetiserande studie 
kring förbättringar av pensionsfon-
dernas förvaltning och en workshop 
för fondförvaltare och forskare.  ¾

Foto: Lotte Fernvall.



Ås kloster i Åskloster
Text: tekn. lic. Christer Andersson

varit treskeppig, 21,5 meter bred, och att 
södra sidoskeppet haft en bredd på cirka 
fyra meter. 

Projektets vetenskapliga råd bedömer 
att arbetet med punktvisa undersökningar 
nu är avslutat. Nästa grävning blir därför  
år 2015, eftersom en expertkonferens  
skall hållas under 2014 för att förbereda  
en mer yttäckande grävning. ¾

Erik Rosengren, t.f. landsantikvarie och verksamhetschef  för Kulturmiljö Halland, grävde ut tegelportalen 
i västgavelns norra del. Mer information fås på webbplatsen as-kloster.se. Foto: Christer Andersson.

Vid floden Viskans mynning låg ett cister-
cienserkloster som grundades år 1194 
av munkar från Sorö kloster på Själland, 
Danmark. Vid medeltidens slut hade 
klostret 253 gårdar och en inventering av 
dessa gjordes 2012 av docent Christian 
Lovén med anslag från Torsten Söder-
bergs Stiftelse för att få kunskap om hur 
klostret använde gårdarna. 

Efter reformationen bröts klostret 
ner och tegelstenarna återanvändes 
på Varbergs fästning. I nyare tid har 
Hallands första, största och rikaste 
kloster inte varit känt varken till omfång 
eller belägenhet. År 2010 lokalisera-
des klostret söder om Kungsgårdens 
huvudbyggnad med markradar sedan ett 
misslyckat försök gjorts året innan, norr 
om huvudbyggnaden, där klostret skulle 
legat enligt den officiella informations-
skylten på platsen. De efterföljande åren 

har grävningar gjorts för att klargöra 
murarnas kondition och byggnadsfaser. 
Den första utgrävningen finansierades 
helt av stiftelsen då en tillbyggnad med 
ett välbevarat stengolv grävdes fram. 
Vid senaste grävningen, även den med 
forskningsanslag från stiftelsen, frilades 
en tegelportal i västgavelns norra del och 
också kyrkans sydvägg. Vi såg att kyrkan 

ProJekT: Undersökning av Ås kloster.

orgaNiSaTioN: Kulturmiljö Halland.

ProJekTLedare: tekn. lic. Christer Andersson.

aNSLag: 2009–2012.

ProFeSSUr: Torsten Söderbergs akademipro-
fessur i medicin 2012, tilldelat av Kungl. 
Vetenskapsakademien. Professuren främjar inter-
nationellt ledande forskning inom det medicinska 
området. Forskningsanslag på heltid i 5 år.

iNNeHavare: professor Patrik Ernfors.

plexiteten i denna typ av cancer eftersom 
den inte orsakas av en specifik mutation 
i arvsmassan, utan är resultatet av ett 
stort antal ofta olika mutationer. Att rikta 
in sig på att normalisera förändringarna 
i cellen orsakade av enskilda mutationer 
kan därför leda till en marginell effekt.  

Med avsikt att finna konceptuellt helt 
nya vägar för behandling av glioblastom 
resonerade vi att istället » fråga « tumör-
cellerna hur de på lättaste sätt kan tas 
död på. Vi utförde en så kallad fenotypisk 
screen med små molekyler för att hitta 
de molekyler som specifikt orsakar cell-
död av patient-isolerade glioblastomcel-
ler utan att ha någon effekt på andra cell 
typer, inkluderande till exempel gliaceller 
från vilka gliom uppstår. Med denna 
strategi har vi identifierat en helt ny 
mekanism som specifikt leder till celldöd 
av gliomceller utan att påverka andra 
celltyper. Cellerna för in sitt cytoplasma-
tiska membran inuti cellen i »  ballonger « 
så kallade vakuoler, vilket resulterar i en 
kraftig cytotoxisk effekt och celldöd. Vi 
har också hittat en liten molekyl kallad 
Vacquinol-1 som leder till vakuolisering 

och celldöd och som då den äts i djurför-
sök leder till en snabb tillbakabildning av 
hjärntumören och förlängd överlevnad. 
Vi hoppas att vår upptäckt kommer att 
öppna nya vägar för att ta fram en  
effektiv behandling för glioblastom.  ¾

vakuolisering  
– en mekanism som 
kan bota glioblastom
Text: prof. Patrik Ernfors, Karolinska Institutet

Glioblastom är den mest aggressiva 
formen av hjärncancer med begränsade 
möjligheter till överlevnad. Trots kombi-
nationsterapi med kirurgi, kemoterapi 
och strålning är överlevnaden bara cirka 
15 månader från diagnos. Nyligen utförd 
storskalig internationell forskning har 
visat att glioblastom uppstår som ett 
resultat av en ackumulering av många 
olika mutationer i arvsanlaget. Mutatio-
nerna leder till att celltillväxten eldas på 
och till utvecklandet av ett motstånd för 
att cellen ska kunna dö eller sluta föröka 
sig. Dock har satsningar som grundat 
sig i denna kunskap inte varit helt fram-
gångrik för framtagandet av nya strate-
gier för att behandla glioblastom.

Vi tror att svårigheten att hitta nya 
behandlingsstrategier orsakas av kom-

Patrik Ernfors. Foto: Ulf  Sirbon.

TIDIGARE BEVILJADE ANSLAG – VAD HAR HÄNT? 
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Swoboda, Peter; doktor
Karolinska Institutet
» Är schizofreni en ciliopati? «
1 100 000 kronor

Tryggvason, Karl; professor
Karolinska Institutet
» Lamininer – celldifferentiering, fenotypstabilitet, 
pancreasöars expansion «
1 000 000 kronor 

ekoNomi

Anderson, Anders; vice föreståndare
Institutet för Finansforskning
» SIFR konferens om innovation och 
entreprenörskap «
550 000 kronor

Axelsson, Björn; professor
Handelshögskolan i Stockholm, SIR
» Utveckla miljö för handelsrelevant forskning «
1 595 250 kronor

Cramér, Per; rektor, professor
Handelshögskolan vid Göteborgs universitet
» Torsten och Ragnar Söderbergs professur 
vid Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, 
kapitalförstärkning «
7 000 000 kronor

Engbom, Niklas; doktorand
Princeton University, USA
» Friktioner på arbetsmarknaden, löneutveckling 
och ojämlikhet över livet «
135 000 kronor

Gullstrand, Joakim; professor
Lunds universitet
» Företagets globalisering: organisationen, 
entreprenören, innovationerna «
320 000 kronor

Hallén, Per; filosofie doktor
Handelshögskolan vid Göteborgs universitet
» Projektrapport Krona eller klave. Olika sidor 
av mynt och krediter under Göteborgs 1800-tal «
265 000 kronor

Hemlin, Sven; professor
Göteborgs universitet, GRI
» Förbättring av pensionsfondernas förvaltning «
2 291 250 kronor

Holmberg, Pär; docent
Institutet för Näringslivsforskning
» Budgivningsprotokoll och auktionsutfall «
3 120 000 kronor

Holmquist, Carin; professor
Handelshögskolan i Stockholm
» Familjemedlemmarnas betydelse för familje-
företag: en longitudinell populationsstudie av 
ägar- och generationsskiften «
35 000 kronor**

Husebye, Alexander; verkställande direktör
Centrum för Näringslivshistoria
» Det svenska företagandets historia – 150 år av 
tillväxt 1864–2014 «
675 000 kronor

Häger Glenngård, Anna; ekonomie doktor
Lunds universitet
» Patientupplevd och medicinsk kvalitet i svensk 
primärvård «
691 600 kronor

Lid Falkman, Lena; ekonomie doktor
Handelshögskolan i Stockholm, SIR
» Social media som verktyg för konstruktionen av 
politiskt ledarskap «
3 462 500 kronor

Schweizer, Roger; docent
Handelshögskolan vid Göteborgs universitet
» Utveckling av forskning- och utvecklings-
kapacitet på tillväxtmarknader «
904 000 kronor

Seim, David; ekonomie doktor
Institutet för Näringslivsforskning
» Effekter av förmögenhetschocker «
962 500 kronor

Strömberg, David; professor
Stockholms universitet
» Ombildning av hyresrätter, privat förmögenhet 
och politiska preferenser «
660 000 kronor

Svensson, Roger; docent
Institutet för Näringslivsforskning
» Myntsystem och penningpolitik i det medeltida 
Europa och Skandinavien «
210 000 kronor

Söderlund, Magnus; professor
Handelshögskolan i Stockholm
» Center of  excellence för marknadsförings-
forskning «
1 666 064 kronor

rÄTTSveTeNSkaP

Abelin, Matthias; filosofie magister
Stockholms universitet
» Socialmålen och den svenska rättskulturen «
1 563 000 kronor

Bengtzén, Martin; doktorand
Oxford University, England
» Rättsekonomisk analys av aktiemarknadsbolags 
informationsgivning «
1 360 000 kronor

Hammarén, Anna; juris doktor, lektor
Högskolan Väst
» Fotografier i spänningsfältet mellan upphovsrätt 
och yttrandefrihet «
856 000 kronor

Johnsson, Christina; forskningschef
Raoul Wallenberg inst. för mänskliga rättigheter
» Informationsanskaffning för stöd till forskning 
inom mänskliga rättigheter «
1 500 000 kronor

Kellgren, Jan; docent
Linköpings tekniska högskola
» Händelser efter rapportperiodens utgång 
– redovisning och beskattning «
900 000 kronor

Kulin-Olsson, Karin; universitetsadjunkt, doktorand
Örebro universitet
» Arvsrättens utveckling och framtida utformning «
190 000 kronor

Lernestedt, Claes; professor
Uppsala universitet
» Nödvärn «
1 252 500 kronor

Lindholm, Johan; universitetslektor
Umeå universitet
» Rättspraxis som rättskälla «
1 415 000 kronor

Nordlöf, Kerstin; professor
Örebro universitet
» Unga lagöverträdare med allvarlig psykisk 
störning vid gärningstillfället «
190 000 kronor

Olsen, Lena; professor
Uppsala universitet
» Elektroniska avtal «
2 315 000 kronor

mediCiN

Björck, Lars; professor
Lunds universitet
» Bakterieproteiner till skada och nytta « 
2 000 000 kronor

Ehrsson, Henrik; professor
Karolinska Institutet
» Hur upplever vi kroppen som vår egen? 
Forskning om hjärnbarksmekanismer «
2 600 000 kronor

Engel, Jörgen; seniorprofessor
Sahlgrenska akademin
» Gastro-intestinala hormoners betydelse för 
utveckling av beroendesjukdomar «
1 000 000 kronor

Erhardt, Sophie; docent
Karolinska Institutet
» Schizofreni och dess samsjuklighet – gemensam 
patofysiologi? «
2 000 000 kronor

Fridberger, Anders; professor
Linköpings universitet
» Nya molekylära mål för behandling av ålders-
relaterad hörselnedsättning «
1 400 000 kronor

Gillberg, Christopher; professor
Göteborgs universitet
» Neurofysiologiska markörer för autism-
spektrumstörningar – en MEG studie «
1 800 000 kronor

Lindbom, Lennart; professor
Karolinska Institutet
» New strategies to prevent vascular leak in acute 
inflammation «
500 000 kronor

Mathé, Aleksander; seniorprofessor
Karolinska Institutet
» Ny behandling av svåra återkommande 
depressioner: intranasal neuropeptid Y «
1 400 000 kronor

Mellstedt, Håkan; professor
Karolinska Institutet
» ROR1 – ny tyrosinkinasreceptor för målsökande 
behandling vid tumörsjukdomar «
700 000 kronor

Mjösberg, Jenny; filosofie doktor
Karolinska Institutet
» Innate lymphoid cells in inflammatory bowel 
disease «
500 000 kronor

Normark, Staffan; ständig sekreterare
Kungl. Vetenskapsakademien
» Inrättande av ytterligare en akademiprofessur i 
medicin «
10 200 000 kronor

Ohlsson, Claes; professor
Sahlgrenska akademin
» Är WNT16 ett nyckelprotein som minskar risken 
att drabbas av benfrakturer? «
2 000 000 kronor

Olofsson, Anders; filosofie doktor
Umeå universitet
» Havandeskapsförgiftning, Alzheimers 
och Skelleftesjukan – orsak och samband? «
470 000 kronor

Schmidtchen, Artur; professor
Lunds universitet
» Utnyttja kroppens immunsystem för att 
bekämpa infektion och inflammation «
1 000 000 kronor

Sverremark-Ekström, Eva; professor
Stockholms universitet 
» Mikrobiell exponering, immunologisk mognad 
och allergiutveckling hos barn «
1 000 000 kronor

Anslag 2013 (** gemensamt anslag med Ragnar Söderbergs stiftelse)
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Olsson, Katarina; professor
Lunds universitet
» Kan man lita på en trust? En studie över trust-
institutet «
1 045 000 kronor

Persson Österman, Roger; docent
Stockholms universitet
» Förhandsbesked i beskattningsförfarandet «
365 000 kronor

Waites, Ewa; juris kandidat, sekreterare
Rättsstatens Vänner
» Seminarieserie med tema rättssäkerhet «
375 000 kronor

Warnling-Nerep, Wiweka; professor
Stockholms universitet
» Det mångkulturella barnet i skolans värld 
– en barnrättslig studie «
874 500 kronor

övrigT

Anckar, Maj-Britt; förvaltare
Torgny Segerstedts Minne
» Gästprofessur vid Göteborgs universitet i Torgny 
Segerstedts namn «
300 000 kronor

Andersson, Lennart; ämneslärare
» Göring i Sverige. Från flyghjälte till nazistpamp «
25 000 kronor

Andersson, Tommy; filosofie magister
» Kiviksgravens okända hällristningar «
59 256 kronor

Areskoug, Nils-Göran; biträdande professor
» Transdisciplinära dialoger «
120 000 kronor

Arvidsson, Kristoffer; forskningsledare
Göteborgs konstmuseum 
» En målad historia. Svenskt historiemåleri under 
1800-talet «
344 000 kronor

Benno, Hélène; generalsekreterare
Min Stora Dag
» Förverkligande av svårt sjuka barns önske-
drömmar «
250 000 kronor

Bergman, Lars; generalsekreterare
Riksföreningen Sverigekontakt
» Sagaprojektet «
635 500 kronor

Bergwik, Staffan; docent
Uppsala universitet
» Som förr våra segrar på slagfälten: mediala bruk 
av uppfinnare, entreprenörskap och industrier i 
Sverige 1800–2000 «
50 000 kronor

Bjerrhede, Staffan; ordförande
Kållereds Hembygdsförening
» Förberedelser för digitalisering av lokalhistoriskt 
material från Kållered «
216 000 kronor

Björkman, Peter; styrelseledamot
Svenska veteranminnesmärken i utlandet
» Renovering av minnessten över slaget vid 
Fraustadt 1706 «
50 000 kronor

Botwid, Katarina; doktorand
Lunds universitet
» Skärvans Renässans – ny analysmetod för 
tolkning av arkeologisk keramik «
350 333 kronor

Dahlin, Michael; filosofie magister, arkeolog
Kalmar läns museum
» Misterhults bronsålder – den agrarhistoriska 
utvecklingen «
58 540 kronor

Eliasson, Roger; ordförande, kommendörkapten
Aeroseum
» Aeroseum Science Center «
175 000 kronor

Engwall, Gunnel; professor
Stockholms universitet
» Utgivning av August Strindbergs Samlade Verk «
1 000 000 kronor

Fischer, Peter; professor
Svenska Cypernexpeditionen
» Den svenska Cypernexpeditionen: begravings-
platsens undersökning och skydd «
585 000 kronor

Gidlöf, Leif; filosofie licentiat, arkivråd
Personhistoriska Samfundet
» Personhistoriska Samfundet in i en ny 
forsknings- och mediemiljö «
200 000 kronor

Hadenius, Patrik; chefredaktör
Forskning & Framsteg
» Utgivning av tidskriften Forskning & Framsteg 
under 2014 «
44 500 kronor

Hedblad Ring, Linda; projektledare
Stockholms universitet
» Forskardagarna 2014 «
75 000 kronor**

Hedqvist, Tom; museichef
Röhsska museet
» Film om Torsten och Wanja Söderbergs pris, 
20-årsjubileum « 100 000 kronor samt 
» Inköp av föremål av Sigurd Bronger, pristagare 
2012, till Röhsska museet « 114 621 kronor

Herjulfsdotter, Ritwa; filosofie doktor
Röhsska museet
» Röhsska museets samlingar och historia «
335 000 kronor

Josephson, Olle; professor
Svenska Humanistiska förbundet
» Idébiografi över Joseph Rooth «
45 000 kronor

Karlsson, Daniel; skribent, fotograf
» Veteranflyg – en bok om vår flygande historia «
50 000 kronor

Karlsson, Krister; förvaltningsschef
Mölndals stad/Gunnebo Slott
» Skulptural utsmyckning till Gunnebo orangeri 
– Gunnebo åter till 1700-talet « 350 000 kronor 
samt » Återköp av inventarier till museet Gunnebo 
Slott « 50 000 kronor

Karlström, Lennart; filosofie kandidat, bibliotekarie
» Tomas Tranströmer. En bibliografi. Del 3 «
50 000 kronor

Klackenberg, Dag; ordförande
De Svenska Historiedagarna
» De Svenska Historiedagarna 2014 «
100 000 kronor

Kuusela, Tommy; doktorand
Stockholms universitet
» Jättar och jättinnor i fornnordisk mytologi «
67 500 kronor

Larsson, Lars; professor
Lunds universitet
» Gudar och gudinnor – en rituell deponering från 
yngre bronsålder «
123 000 kronor

Lidström, Carina; filosofie doktor
Örebro universitet
» Svenska resenärers reseberättelser 1667–1829 
ur ett genreperspektiv «
40 000 kronor

Lindblom, Ina; doktorand
Umeå universitet
» Reproduktion och digitalisering av familjen 
Gjörwells brevsamling «
85 000 kronor

Lundgren, Helena; industriantikvarie
» Storskalig inventering av brandstationer «
100 000 kronor

Lundqvist, Anna; leg. psykolog, medicine doktor
» Rörstrandsgatan – folkliv och verksamheter 
under 200 år «
100 000 kronor
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Nitenberg, Annelie; filosofie licentiat
Vänermuseet
» Sunnerbyprojektet «
400 000 kronor

Normark, Staffan; ständig sekreterare
Kungl. Vetenskapsakademien
» Ingvar Lindqvistprisen 2014 «
300 000 kronor**

Nordqvist, Bengt; filosofie doktor
Arkeologi Offerplats Finnestorp
» Guldets tid och Offerplats Finnestorp «
697 500 kronor

Norrby, Göran; filosofie doktor
» FERSEN: en berättelse om en stormakts och en 
adelsfamiljs uppgång och fall «
75 000 kronor

Norrhem, Svante; professor
Lunds universitet
» Allianspartner eller undersåte? Sverige och 
franska subsidier 1630–1800 «
205 667 kronor

Nyberg, Klas; professor
Stockholms universitet
» ›Sidengrofgrönt, kamlot eller godt kläde ‹. 
Tre svenska tygprovssamlingar «
250 000 kronor

Sandquist Öberg, Christina; docent
» Medeltida textskatt i uppländska kyrkor «
40 000 kronor

Sidén, Karin; överintendent, museichef
Prins Eugens Waldemarsudde
» Karl Nordström som konstnär och konst-
politiker «
100 000 kronor

Sjöstrand, Ylva; doktorand
Stockholms universitet
» Avfallets värde och kvittblivningens kostnader «
40 000 kronor

Stenhammar, Olof; ordförande
HM Drottning Silvias Stiftelse Care About 
the Children
» Anslag med anledning av HM Drottningens 
70-årsdag «
250 000 kronor

Svedjemo, Gustaf; adjunkt, doktorand
Uppsala universitet
» Landskapets dynamik «
25 468 kronor

Tengström, Emin; professor emeritus
Kungl. Vetenskaps- & Vitterhetssamhället 
i Göteborg
» Broar till antiken – inflytande på svenskt kultur- 
och samhällsliv 1780–1850 «
25 000 kronor

Trossholmen, Ninni; filosofie doktor
Etnologiska Föreningen i Västsverige
» Arkitektoniska detaljer och livsöden i stadsdelen 
Utby/Utbynäs «
250 000 kronor

PriSer**

Det Söderbergska priset i rättsvetenskap 2013
till professor Marit Jänerä-Jareborg, 
500 000 kronor (total prissumma 1 000 000 kr), 
plus omkostnader
Kungl. Vetenskapsakademien

Det Söderbergska handelspriset 2013 
till professor Klas Nyberg 
och docent Fredrik Sandgren
250 000 kronor (total prissumma 500 000 kr), 
plus omkostnader
Svensk Handel, Handelshögskolan i Stockholm

Torsten och Wanja Söderbergs pris 2013
till Hjalti Karlsson
500 000 kronor (total prissumma 1 000 000 kr) 
plus omkostnader
Röhsska museet



Vendeltida kremering i Sunnerby, Kållandsö i Västergötland. 

På platsen för kremeringen uppfördes sedan en monumental gravhög kallad Kungshögen.

Illustratör: Robert Bernhoft, Vänermuseet.

Sunnerbyprojektet är ett arkeologiskt forskningsprojekt som mellan åren 2000 och 2014 genomfört 

årliga utgrävningar på Kållandsö i Vänern. En medeltida kyrkoruin med gravar, en magnifik hallbyggnad 

och förhistoriska gravhögar är några av de lämningar som undersökts. I synnerhet gravfältets storhög, 

Kungshögen, med fynd av glasbägare, guldring, spelpjäser och massiva djuroffer har tillsammans med 

spåren efter hallbyggnaden gett en enastående inblick i hur 600-talets makthavare i Vänerlandskapet 

manifesterade sin sociala identitet. Genom utgrävningarna har framkommit kunskap om en rik och 

dynamisk järnåldersbygd och hur denna utvecklas in i medeltid. 

Anslag till Vänermuseet, Lidköping, 2008–2013. 

Projektledare: fil. lic. Annelie Nitenberg och fil. mag. Anna Nyqvist Thorsson.

Formgivning: Charlotta Lindgren 
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