
Sällskapets medel, donationer och förvaltade stiftelser 

 

 

 

I Kungl. Fysiografiska Sällskapets i Lund balansräkning ingår 51 poster med avsatta medel 

och donationer samt 8 förvaltade stiftelser. De samlade tillgångarna samförvaltas. Stiftelserna, 

som står under Länsstyrelsens i Skåne län tillsyn, avger egna årsredovisningar. 

 

Nedan följer en förteckning över av Sällskapets avsatta medel, donationer och förvaltade 

stiftelser, sorterade efter donationsår, med fullständiga namn och ändamål angivna enligt 

donationsbestämmelserna. 

 

 

Av Sällskapet avsatta medel 

 

 

Ursprungliga kassamedel (1773) för Sällskapets verksamhet för främjande av vetenskaper 

Publiceringsmedel (1776) för publicering av vetenskapliga arbeten inom Sällskapet 

Minnesmedaljmedel (1910) för belöning av vetenskapliga arbeten av synnerlig förtjänst 

Thunbergsmedaljen (1954) För belöning av vetenskapligt arbete inom fysiologin eller 

fysikaliska kemin; utdelas vart annat år. 

Yngre forskares resemedel (1971) för yngre forskares utomnordiska resor 

Gästföreläsarmedel (1976) för att bestrida kostnader för inbjudna gästföreläsare 

 

 

Donationer 
 
Elfrida och F. W. C. Areschoughs 

donation (1905) 
för att befordra Sällskapets vetenskapliga verksamhet 

Anders Jahan Retzius' donation 

(1906) 
för främjande av svensk naturvetenskaplig forskning 

M. V. Odenius´ och Paulina 

Odenius' donation (1909) 
för Sällskapets verksamhet för främjande av vetenskaper 

Max Engeströms Medaljdonation 

(1912) 
för belöning av arbete i tillämpad naturvetenskap 

Bengt Jönssons donation (1912) för belöning till en framgångsrik botaniker; utdelas vart 5 år  

Professor A. V. Bäcklunds 

donation (1914) 
för bidrag till tryckning av Sällskapets lärda skrifter 

Tycho Robsahms donation (1917) för befordrande av ärftlighetsforskning 

Gottfried Beijers donation (1917) för främjande av svensk naturvetenskaplig forskning 



Jubileumsdonationen (1918) för att befordra naturvetenskapliga forskningar 

Wilhelm Westrups donation (1918) för att befordra naturvetenskapliga forskningar; pris som 

utdelas vart 5 år  

Konsul N. Perssons donation 

(1918) 
för att befordra naturvetenskapliga forskningar 

Teodor Neranders donation 

(1932) 
för främjande av medicinsk forskning, särskilt psykiatri 

Nilsson-Ehledonationen med 

resemedel (1943) 
för främjande av teoretisk och tillämpad ärftlighetsforskning 

Kullabergsdonationen (1943 och 

1999) 
för naturvetenskaplig forskning i vid bemärkelse som ökar 

kunskapen om Kullabergsområdet 

Assar Haddings donation (1946) belöning för särskilt förtjänt forskare inom geologin; utdelas 

vart 3 år 

Tore Husbergs donation (1946) för forsknings- och studieresor 

Henry och Gerda Dunkers 

donation (1947) 
för forsknings- och studieresor 

Ola och Nils Jönssons donation 

(1948) 
för främjande av teoretisk och tillämpad ärftlighetsforskning 

Hilding Magnussons donation 

(1956) 
för forsknings- och studieresor 

Edla och Eric Smedbergs 

forskningsdonation (1956) 
för forskning kring psoriasis och sockersjuka 

Fil. doktor Fabian Gyllenbergs 

donation (1960) 
för pris till någon ung kemie studerande; utdelas vart 3 år 

Sven Berggren 

föreläsningsdonation (1961) 
för pris och kostnader i samband med den årliga Sven 

Berggren föreläsningen 

G.V. och Milla Cederborgs 

donation (1961 ) 
för främjande av vetenskapliga syften, som kunna befordra 

människors hälsa och välgång 

Gunnar och Gunnel Källéns 

donation (1969) 
för inbjudande av föredragshållare inom fysiken; fördelas 

vart 3 år till en vald kommitté att disponeras under perioden 

Holger Crafoords donation (1972) för att främja naturvetenskaplig forskning och för kostnader i 

samband med utländska gästföreläsare 

Harry Karlssons donation (1972) för forskning inom naturvetenskap, medicin och teknik 

Ruben Rausings donation (1972) för att främja naturvetenskaplig forskning 

Nilsson-Ehle föreläsningsdonation 

(1973) 
för föreläsningar vid Lunds universitet inom genetikens teori 

och dess praktiska tillämpningar 

1978 års jubileumsdonation mycket liten fond till Sällskapets disposition 



Hadar Hallströms donation (1986) för att främja naturvetenskaplig forskning 

Rolf Dahlgrens donation (1987) för belöning av framstående insatser inom blomväxternas 

systematik. Utdelas vart 3 år 

Erik Holmbergs donation för 

astronomi och fysik (1990) 
för att täcka kostnader för vetenskapliga arbeten inom 

angivna områden; för sökande från hela landet 

Stig Borglins donation för 

Kraftverksteknik och 

Energihushållning (1993) 

för resestipendier till vid LTH studerande teknologer; utdelas 

vart 3 år 

Sten von Friesens donation (1997) för belöning att tilldelas yngre fysiker; utdelas vart 3 år  

Sten och Ingrid Ahrlands 

donation (1997) 
för en belöning till en yngre nordisk forskare inom 

experimentell kemi; utdelas vart 5 år 

Eva och Lars Gårdings donation 

(2000) 
för främjande av forskning och belöning av vetenskaplig 

skicklighet i matematik och lingvistik (speciellt fonetik) 

Göte Johanssons minnesdonation 

(2001) 
för forskning och undervisning inom kemin 

Marianne och Lars Walldéns fond 

(2002) 
För medicinsk forskning, främst nervsystemets funktion 

Jan Löfqvists donation (2004) för forskning inom zooekologin i vid bemärkelse 

Birgit och Hellmuth Hertz´ 

donation (2005) 
för forskning inom naturvetenskap och teknik 

Göran Linds Minnesfond (2005) För en belöning att tillfalla en ung forskare vid LTH, 

företrädesvis i tillämpad elektronik 

Grace S. Sandbloms donation 

(2007) 
För att befästa sambandet mellan medicin och humaniora för 

studerande vid Medicinska fakulteten i Lund 

Sven Astells donation (2008) För forskning inom medicin med särskild inriktning mot 

prostata- och barncancer 

Barbro B Johanssons donation 

(2012 och 2015) 
För att arrangera ett årligt symposium kring temat ”Hjärna – 

musik – konst” 

  

Torsten och Karin Alméns 

minnesfond (2020) 
För forskning inom medicinsk radiologi med fokus avseende 

kontrastmedel och/eller molekylär avbildning 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



Stiftelser 
 

Stiftelsen Hedda och John 

Forssmans fond (1928) 

Org nummer 845003-4288 

för den medicinska vetenskapens fromma, särskilt patologi 

och bakteriologi 

  

Stiftelsen Nils Roséns 

Linnéprisfond och 

Linnémedaljfond (1928) 

Org nummer 802424-6041 

Linnepris till förtjänt svensk forskare inom botanik eller 

zoologi och Linnemedalj till särskilt förtjänt svensk inom 

den botaniska vetenskapen. Utdelas vart 3 år 

  

Stiftelsen Karin och Hjalmar 

Tornblads fond (1937) 

Org nummer 845003-4312 

för biologiska undersökningar särskilt av 

vertebratembryologiskt intresse; vart femte år 20% till 

humanistisk forskning, och därutöver 20 % till Sällskapets 

kassamedel, efter beslut av stiftelsens styrelse, för ändamål 

som av Sällskapet befinnas lämpliga 

Stiftelsen Hans och Anna 

Wallengrens fond (1940) 

Org nummer 845003-4320 

för yngre naturvetenskapliga forskare, särskilt inom fysiologi 

och havsbiologi 

  

Stiftelsen Torsten och Fanny 

Brodéns fond (1950) 

Org nummer 845003-4296 

avsedd för belöning åt yngre manlig forskare inom 

matematik 

  

Stiftelsen Walter Gyllenbergs fond 

för Astronomisk, Fysikalisk och 

Matematisk forskning (1984) 

Org nummer 845003-4338 

för vetenskapliga undersökningar inom angivna områden 

  

Stiftelsen Nils Olof Berggrens fond 

(1988) 

Org nummer 845003-4262 

för vetenskaplig forskning inom det ornitologiska området 

  

Per-Eric och Ulla Schybergs 

stiftelse (1990) 

Org nummer 843001-9417 

för vetenskaplig forskning och undervisning, företrädesvis inom 

det medicinska och biokemiska området vid Lunds universitet 

 


