STIFTELSEN ASSAR GABRIELSSONS FOND
FÖR KLINISK FORSKNING, SPECIELLT I CANCERSJUKDOMAR
VERKSAMHETSBERÄTTELSE
INLEDNING
Stiftelsens verksamhet under det senaste året redovisas kortfattat
i slutet av detta dokument. Styrelsen anser att man för att förstå
verksamheten också måste känna till fondens ”historiska rötter”
och en del av de satsningar som har gjorts under tidigare år.
Därför är verksamhetsberättelsen skriven i form av en historik
som behandlar fondens tillblivelse och stegvisa utveckling samt
dess styrelse och funktionärer.
En av de första Volvobilarna,
som producerades 1927.

BIOGRAFI
Assar Gabrielsson föddes den 13 augusti 1891 i Korsberga, Skaraborg, Sverige. Han började på
Handelshögskolan i Stockholm 1909 och tog en civilekonomexamen 1911. Gabrielsson anställdes sedan
1912 som maskinskrivare i kanslersämbetet av riksdagen och arbetade där i fyra år.
1916 anställdes han av SKF i Göteborg. Under åren 1920‐1922 var han VD för SKFs verksamhet i Paris,
"Société Anonyme de Roulements à Billes".
1923, innan Gabrielsson var 35 år gammal, utsågs han till försäljningsdirektör för hela SKF‐koncernen. 1924
inledde Assar Gabrielsson ett samarbete med ingenjören Gustaf Larson, som vid den tiden var teknisk chef
på AB Galco, och som tidigare i sin karriär också hade arbetat på SKF såväl som i den brittiska bilindustrin.
Gabrielsson och Larssons samarbete, som skulle fortsätta livet ut, resulterade i grundandet av AB Volvo i
1926. Den 14 april 1927, rullade den första serietillverkade Volvo‐bilen av det löpande bandet, som hade
installerats i hyrda lokaler av den Nordiska Kullagerfabriken, på Hisingen, Göteborg.
1941, när Assar Gabrielsson var 50 år gammal, tillverkades den 50 000:e Volvo bilen. Det hade tagit tio år
att producera de första 25 000 bilarna men bara fyra år för de följande 25 000. 1956, när Assar Gabrielsson
avgick från sin befattning som Volvos VD för att bli Volvos styrelseordförande, hade produktionen av bilar
tredubblats sedan 1950.
Tack vara sina mångsidiga talanger och sin breda
erfarenhet utsågs Assar Gabrielsson vid ett flertal
tillfällen till ansvarig för olika uppdrag utanför
Volvokoncernens faktiska verksamhet. Bland annat,
deltog han vid flera tillfällen i förhandlingarna om
handelsavtal för den svenska regeringens räkning.
Motparter var representanter för andra stater, som
Sovjetunionen där han genomförde fem besök mellan
1923 och 1931. Vid andra tillfällen deltog han i
förhandlingarna med U.S.A. och Spanien.
Gustaf Larson och Assar Gabrielsson, 1944
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1929 utnämndes han till styrelseledamot för Svenska Tändsticks AB
och verkade som administratör. Under perioden 1937‐1939, var han
medlem av den svenska regeringens ekonomiförsvarskommission.
1947 utnämndes Gabrielsson till ”president” för Kongressen för
Industriorganisationer, och behöll befattningen till 1951. 1957 utsågs
han till styrelseordförande för AB Götaverken. 1959 blev han en
hedersdoktor i ekonomi på Stockholms Handelshögskola.
1929 tilldelades Gabrielsson Ingenjörsvetenskapsakademiens de
Laval‐medalj och 1942 Clarence von Rosen‐medaljen. 1956 blev han
medlem av Vetenskaps‐ och Vitterhetssamhället i Göteborg. 1960,
valdes han till hedersmedlem i den svenska MTM‐föreningen.
Assar Gabrielsson gick bort i Göteborg den 28 maj 1962.
Vid 65‐årsdagen, A. Gabrielsson tar emot en
symbolisk present av sina medarbetare

HISTORIK
Doktor Assar Gabrielsson, en av Volvos grundare, avled den 28
maj 1962 i cancer. Före sin bortgång, uttalade doktor
Gabrielsson en bestämd önskan, att begravningen skulle äga
rum i stillhet. Hans efterlevande i familjen följde denna hans
önskan och för den skull fick ingen utanför familjen närvara vid
begravningen, vars dag inte heller offentliggjordes.
Doktor Gabrielsson hade emellertid också uttalat en annan
önskan, nämligen den, att en fond skulle bildas, vars syfte skulle
vara att främja klinisk forskning, speciellt cancerforskning. AB
Volvos styrelse beslutade att inrätta en sådan fond, som fick
namnet Assar Gabrielssons fond för klinisk forskning, speciellt i
cancersjukdomar. Redan den 30 maj 1962 skickade AB Volvos
dåvarande verkställande direktör, Gunnar Engellau, ut en
skrivelse, där han gav rådet till dem, som ville hylla Assar
Gabrielssons minne, att bästa sättet skulle vara att skänka
bidrag till fonden. Bidragen skulle sändas till docenten vid
Göteborgs Universitet, Arvid Hultborn, som varit Gabrielssons
läkare under sjukdomstiden och som gavs ansvaret för fondens
verksamhet.

Assar Gabrielsson och Gunnar Engellau

En ”enkronas‐insamling” bland de anställda resulterade i ett visst belopp som Volvo fördubblade genom att
bidra med samma belopp. Dessutom förekom frivilliga bidrag från tjänstemän och arbetare som i det
närmaste fördubblade det ursprungliga beloppet. En första redovisning av skänkta medel gjordes av Volvos
ekonomichef, Sven G Andrén i början av september 1962.
För granskningen av fondens redovisning svarade en av Volvos
revisorer, Lars Elvstad, som i sin första granskningsrapport,
daterad den 10 maj 1963, kunde konstatera att fondens
kapitalbehållning uppgick till över 200 000 kronor. Rätt att
verkställa uttag på fondens bankräkning tillkom uteslutande
docenten Hultborn.
I april 1964, skulle Volvos nya Torslandafabrik invigas. I
samband därmed planerades en ny insamling till fonden.
Volvos styrelse beslutade vid ett sammanträde den 29 januari
Volvos 30 årsjubileum, 1956
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1964 att lämna en grundplåt på 50 000 kronor till den nya insamlingen. I början av året beslutades också
om vissa formaliteter. Således skulle fonden ha en styrelse, bestående av direktören Gunnar Engellau,
docenten Arvid Hultborn och professor Ragnar Romanus. Arvid Hultborn hade rätt att ensam teckna
fondens firma.
Docent Hultborns hustru Margareta hade ansvaret för fondens räkenskaper och fungerade som sekreterare
vid sammanträdena. Efter ansökan till Näringslivets Granskningsnämnd erhöll fonden i februari 1964
tillstånd att använda postgiro inom 90‐serien och tilldelades postgironummer 90 00 64.
Inför Torslandafabrikens invigning den 24 april 1964 utsändes en skrivelse, undertecknad av Gunnar
Engellau, vari framhölls att bidrag till fonden skulle vara det bästa sättet att hylla Assar Gabrielssons minne
vid invigningen av den fabrik, vars tillkomst han följt med stort intresse, men som han tyvärr aldrig fick se i
färdigt skick. Med anledning av ovan nämnda skrivelse utökades fondens tillgångar avsevärt. Nästa större
ökning skedde 1971‐72 i samband med vice verkställande direktören Svante Simonssons bortgång. Direktör
Simonsson avled den 4 oktober 1971.
Vid ett sammanträde med Volvos styrelse den 19 maj 1972 redogjorde styrelseordförande Gunnar Engellau
för fondens utveckling och betonade, att då fonden nu hade betydande tillgångar, däribland en post
Volvoaktier, fanns anledning att formalisera grunderna för fondens verksamhet genom antagande av
stadgar. Sådana fastställdes samma dag. Vid samma tillfälle beslöts att verkställande direktören i AB Volvo
skulle utse ordförande, ledamöter och, i förekommande fall, suppleanter i styrelsen för fonden.
På uppdrag av styrelsen för AB Volvo förordnade verkställande direktören den 20 maj 1972 följande
personer att under tiden 1972‐1974 utgöra styrelse för fonden:
Ordinarie ledamöter:
Direktör Gunnar Engellau, ordförande
Docent Arvid Hultborn
Professor Ragnar Romanus
Suppleanter: Direktör Pehr G Gyllenhammar, Professor Bertil Stener
Till styrelsens sekreterare utsågs biträdande ombudsman Jan Winge.
Styrelsen hade samma sammansättning under åren 1975‐1977 och Jan Winge var
dess sekreterare. Den 20 december 1977 förordnades samma styrelse för åren
1978‐1980.

Gunnar Engellau

1978: Under 1978 hemställde doktor Gunnar Engellau att bli entledigad från sitt uppdrag att vara
ordinarie ledamot i fondstyrelsen, men förklarade sig beredd att kvarstå som suppleant.
Ledamöterna i fondstyrelsen föreslog dels att styrelsen skulle förstärkas med ytterligare medicinsk
expertis, dels att direktör Pehr G Gyllenhammar skulle ingå som ordinarie ledamot.
Från den 10 augusti 1978 hade styrelsen följande sammansättning:
Ordinarie ledamöter:
Direktör Pehr G Gyllenhammar, ordförande
Docent Arvid Hultborn
Professor Ragnar Romanus
Professor Bertil Stener
Professor Olle Hallén
Suppleanter: Doktor Gunnar Engellau
Sekreteraren var som dittills Jan Winge. Kassaförvaltare var likaså som dittills fru Margareta
Hultborn. Revisor var som från fondens tillblivelse Lars Elvstad.
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1980: År 1980 övergick ombudsman Jan Winge till Volvo Energi AB och lämnade därmed sysslan som
sekreterare. Förslaget om mandatperioder på ett år i stället för 3 år godkändes av Volvostyrelsen.
Ny sekreterare blev biträdande ombudsman Per E Davidson.
1981: Vid styrelsesammanträdet i december 1981 avtackades de avgående styrelseledamöterna Arvid
Hultborn och Ragnar Romanus samt kassaförvaltaren Margareta Hultborn. Gunnar Engellau, som
förklarat sig vilja avgå som suppleant, utsågs av styrelsen till hedersledamot.
Vid samma tillfälle beslutade styrelsen att inbjuda professorerna Nils Kock och Tore Scherstén att
ingå som ordinarie ledamöter och professor Per Lundin att vara suppleant. Ny kassaförvaltare blev
Anders Wingren.
1982: Styrelsen för fonden hade 1982 följande sammansättning:
Ordinarie ledamöter:
Direktör Pehr G Gyllenhammar, ordförande
Professor Bertil Stener
Professor Olle Hallén
Professor Tore Scherstén
Professor Nils Kock
Suppleanter: Professor Per Lundin, Docent Leif Wallin

Pehr G Gyllenhammar

Styrelsen i AB Volvo beslöt i november 1982 att med anledning av dr Gunnar Engellaus 75‐årsdag
överlämna en donation till fonden och samtidigt att lämna ett bidrag i avsikt att fonden skulle
teckna aktier i AB Volvos nyemission.
Ett förslag på att öka antal ledamöter från högst fem till högst sex ordinarie med högst lika många
suppleanter godkändes av Volvostyrelsen.
1983: År 1983‐84 övergick Per E Davidson till en chefsbefattning inom Volvobil AB.
Till ny sekreterare utsågs bolagsjuristen Fred Bolin. För 1984 förordnades samma styrelse som för
1983.
1985: Vid fondens ordinarie styrelsesammanträde i februari 1985 avgick direktör Pehr G Gyllenhammar ur
styrelsen och överlämnade ordförandeskapet till advokat Claes Beyer, adjungerad medlem av
Volvos koncernledning.
Vid samma tillfälle beslöt styrelsen att:
Fondens kanslifunktion skulle fullgöras av AB Volvos juridiska avdelning;
Endast två ansökningstillfällen per år skulle förekomma (1 april och 1 oktober);
Ansökan skulle göras på av styrelsen fastställt formulär.
Hösten 1985 tillträdde bolagsjuristen Fred Bodin en befattning som chefsjurist och direktör i VME
Group NV, Eskilstuna. Till ny sekreterare utsågs bolagsjuristen Mats Hultman.
1986: För 1986 förordnades följande personer:
Ordinarie styrelseledamöter:
Advokaten Claes Beyer, ordförande
Professor Bertil Stener
Professor Olle Hallén
Professor Tore Scherstén
Professor Nils Kock
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Docent Leif Wallin
Suppleant: Professorn Per Lundin; Sekreterare: Bolagsjuristen Mats Hultman
Kassaförvaltare: Herr Anders Wingren
1987: I november 1987 skänkte AB Volvo en större penningsumma till fonden med anledning av dr
Gunnar Engellaus 80‐årsdag. Vidare tillfördes fonden medel i samband med dr Engellaus bortgång.
Dr Gunnar Engellau avled den 5 januari 1988.
För 1988 förordnades följande personer:
Ordinarie styrelseledamöter:
Advokaten Claes Beyer, ordförande
Professor Bertil Stener
Professor Olle Hallén
Professor Tore Scherstén
Professor Nils Kock
Docent Leif Wallin

Claes Beyer

Suppleant: Professorn Per Lundin; Sekreterare: Bolagsjuristen Mats Hultman
Kassaförvaltare: Direktören Anders Wingren
Vid styrelsesammanträdet den 9 maj 1988 avtackades professor Bertil Stener, som tidigare aviserat
att han önskade lämna sitt uppdrag som ledamot i fondens styrelse.
Vid styrelsesammanträdet den 15 november 1988 avtackades professor Per Lundin, som tidigare
aviserat att han önskade lämna sitt uppdrag som suppleant i styrelsen för fonden.
1989: För 1989 förordnades följande personer:
Ordinarie styrelseledamöter:
Advokaten Claes Beyer, ordförande
Professor Lennart Angervall
Professor Olle Hallén
Professor Tore Scherstén
Professor Nils Kock
Docent Leif Wallin
Suppleant: fru Christina Gyllenhammar och professor Arne Wallgren; Sekreterare: Bolagsjurist Mats
Hultman; Kassaförvaltare: Direktör Anders Wingren
Vid styrelsesammanträdet den 15 november 1989 avtackades professor Olle Hallén, som i och med
detta sammanträde lämnade sitt uppdrag som ledamot i fondens styrelse. Professor Hallén avled
1990.
1990: För 1990 förordnades följande personer:
Ordinarie styrelseledamöter:
Advokaten Claes Beyer, ordförande
Professor Lennart Angervall
Professor Christer Lundberg, verkställande ledamot
Professor Tore Scherstén
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Professor Nils Kock
Professor Arne Wallgren
Suppleant: fru Christina Gyllenhammar; Sekreterare: Bolagsjurist Eva Persson;
Kassaförvaltare: Direktör Anders Wingren
I början av 1990 frånträdde Anders Wingren uppdraget som kassaförvaltare. Till ny sådan utsågs
direktör Björn Kårfalk, som dock lämnade sin anställning vid Volvo sommaren 1990. Vid
styrelsesammanträdet i november 1990 utsågs direktör Anders Jansson till ny kassaförvaltare.
Vid styrelsesammanträdet den 14 november 1990 beslutade om ändring av den paragraf i fondens
stadgar som behandlar styrelsens sammansättning och hur styrelsen utses.
1991: Den auktoriserade revisorn Lars Elvstad, som varit fondens revisor sedan dess tillblivelse 1962,
lämnade 1990 sitt uppdrag. Han avled den 10 maj 1991.
För 1991 förordnades följande personer:
Ordinarie styrelseledamöter:
Advokaten Claes Beyer, ordförande
Professor Lennart Angervall
Professor Kent Lundholm
Professor Christer Lundberg, verkställande ledamot
Fru Christina Gyllenhammar
Professor Peter Collins
Professor Arne Wallgren
Sekreterare: Biträdande bolagsjurist Mikael Benzow; Kassaförvaltare: Direktör Anders Jansson
Under 1991 erhöll fonden ett bidrag från Bengt Malmbergs dödsbo (Bengt Malmberg, född 1924,
arbetade vid AB Volvo från 1939 till sin bortgång 1989).
För 1992 förordnades samma personer som för 1991.
Vid styrelsesammanträdet den 18 november 1992 utsågs fröken Britt‐Marie Persson till styrelsens
sekreterare. Kassaförvaltare var som tidigare direktör Anders Jansson.
För 1993 förordnades samma personer som för 1992.
Vid styrelsesammanträdet den 17 november 1993 avtackades professor Lennart Angervall, som i
och med detta sammanträde lämnade sitt uppdrag som ledamot i styrelsen för fonden.
1994: För 1994 förordnades följande personer:
Ordinarie styrelseledamöter:
Advokaten Claes Beyer, ordförande
Professor Lars‐Gunnar Kindblom
Professor Kent Lundholm
Professor Christer Lundberg, verkställande ledamot
Fru Christina Gyllenhammar
Professor Peter Collins
Professor Arne Wallgren
Revisor: Ragne Billing
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Fru Christina Gyllenhammar lämnade 1994 sitt uppdrag som ledamot i styrelsen för fonden. Även
professor Peter Collins lämnade styrelsen samma år.
År 1994 lämnade Anders Jansson sin anställning inom Volvokoncernen. Till ny kassaförvaltare
utsågs Peter Sandberg, chef för koncernstaben Finans.
1995: För 1995 förordnades följande personer:
Ordinarie styrelseledamöter:
Advokaten Claes Beyer, ordförande
Professor Lars‐Gunnar Kindblom
Professor Kent Lundholm
Professor Christer Lundberg, verkställande ledamot
Professor Leif G Salford
Professor Birgitta Strandvik

Tuve Johannesson

Professor Arne Wallgren
Revisor: Ragne Billing
1996: För 1996 förordnades samma personer som för 1995.
I enlighet med ny lagstiftning ombildas 1996 fonden till stiftelse.
1998: Claes Beyer avgår och ersätts av Tuve Johannesson.
2000: Tuve Johannesson avgår och ersätts av Arne Wittlöv.
Professor Gösta Granström blir verkställande ledamot.
Utdelningen ökas ur fonden. Mandatet att bevilja resebidrag inom ramen
150 000 SEK kvarstår.
Stadgeändringen innebär att antalet ledamöter i styrelsen ändras från mellan tre
och sju ledamöter till mellan tre och åtta ledamöter. AB Volvos styrelse har
godkänt ändringen i beslut 2000‐03‐20.
2003: Som ett led i att göra fonden mer känd och lättillgänglig beslutar styrelsen att en
hemsida för fonden skall upprättas.

Arne Wittlöv

2004: Vetenskapliga rådet utreder inrättande av ett pris eller dyl. i syfte att inom ramen för stadgarna
sprida kännedom om fonden.
AG‐Pris grundas av styrelsen, som sedan 2005 varje år delat ut ett stipendium för utmärkt
avhandling i cancerforskning. Stipendiesumman är 100 000 kronor.
2005: Hemsidan registreras under namnet ” www.agfond.se ” och sjösätts.
AG‐Pris 2005: Fil dr Frida Abel tilldelades Assar Gabrielssons pris för bästa
avhandling inom cancerforskning, utgångna från Göteborgs Universitet inom
Västra Götalandsregionen under de senaste tre åren. Frida Abel är verksam vid
avdelningen för Klinisk Genetik på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Hon fick
priset för sin avhandling "Genetic studies of neuroblastoma with emphasis on the
apoptotic pathway".
Styrelsen diskuterar möjligheten att skapa en helt finansierad forskartjänst.
2006: Prof. Eva Forssell‐Aronsson och Prof. Göran Stenman träder in som nya ledamöter.

Gösta Granström

AG‐Pris 2006: Med dr Johanna Andersson tilldelades priset för sin avhandling "Gastrointestinal
stromal tumors — Pathogenetic mechanisms, phenotypic characterization and prognosis".
Avhandlingen behandlar tumörer som uppstår i ben och mjukdelar, s.k. sarkom. Till gruppen
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sarkom räknas gastrointestinala stromacellstumörer (GIST). GIST är den vanligaste formen av
sarkom i mag‐tarmkanalen och uppkommer oftast i magsäcken. Sammanfattningsvis visar Johanna
Andersson att den biologiska betydelsen av mutationer i GIST är mer komplex än man tidigare trott
och att mutationstypen påverkar kliniskt beteende och behandlingssvar.
2007: Styrelsen beslutar att, från och med 2008, skall ”AG‐Pris”‐stipendiet delas i två delar: prissumman
blir 50 000 kronor med möjligheten att under hösten samma år erhålla ett forskningsanslag på 100
000 kronor.
AG‐Pris 2007: Med dr Ana Romero tilldelades Assar Gabrielssons pris för sin avhandling
"Immunoregulation by mononuclear phagocytes: mechanisms and clinical implications". Ana
Romero är verksam vid avdelningen för infektionssjukdomar/klinisk virologi, institutionen för
biomedicin vid Sahlgrenska Akademin. Hon visar i sin avhandling för första gången på en möjlighet
att behandla återfall av akut myeloisk leukemi med farmakologisk teknik.
Samma år instiftas Assar Gabrielssons Forskartjänst av styrelsen. Anställningen som Post Doc. är ett
samarbete mellan Göteborgs Universitet och Stiftelsen Assar Gabrielssons Fond. Syftet är att
rekrytera en disputerad cancerforskare som vill etablera ett eget forskningsprogram alternativt
möjliggöra för disputerad kliniker med goda forskningsmeriter att på heltid ägna sig åt forskning.
Denna tvåårsanställning är placerad på heltid vid Naturvetenskapliga fakulteten, institutionen för
cell‐ och molekylärbiologi eller vid Sahlgrenska akademin, institution för biomedicin, institutionen
för kliniska vetenskaper eller institutionen för vårdvetenskap och hälsa.
Forskartjänstens innehavare bjuds in för att ge en föreläsning strax innan anställningen som Post
Doc tar slut.
Forskartjänsts innehavare:
2008‐2010: Annika Bergman
2010‐2012: Philip Gerlee
2008: Dr. Karin Sundfeldt träder in och ersätter Prof. Jane Thorburn Olsson som avgår efter 5 år som
vetenskaplig ledamot.
Styrelsen bekräftar att stiftelsen ska fokusera sin verksamhet på Västra Götalands Län trots att
detta inte är uttryckligen omnämnt i stadgarna.
AG‐Pris 2008: Medicine doktor Henrik Bergquist fick pris för sin avhandling om matstrupscancer. I
avhandlingen har Henrik Bergquist valt att speciellt studera patienter som erbjudits lindrande
behandling, s.k. palliation, gällande matstrupscancer och då jämfört två olika behandlingsmetoder.
Han har även studerat behandlingsresultat av matstrupscancer med en ny operationsteknik för
högt belägna tumörer. Trots avancerad tumörsjukdom är utfallet positivt vad gäller
långtidsöverlevnad och funktion vilket öppnar möjligheten att införa en ny behandlingsprincip. I sin
motivering skriver Stiftelsen Assar Gabrielssons fond att Henrik Bergquists avhandling är ett
exempel på en väl genomförd klinisk avhandling som i sig har betydelse för omhändertagandet av
en svårt drabbad cancerpopulation och som banar vägen för fortsatt betydelsefulla
forskningsinsatser.'
2009: Hemsidan får en ansiktslyftning.
AG‐Pris 2009: Medicine doktor Jörgen Elgqvist tilldelades Assar Gabrielssons
pris för sin avhandling “Astatine‐211 Radioimmunotherapy of Ovarian Cancer
‐ Therapeutic Efficacy, Myelotoxicity, and Radiation Dosimetry in an Animal
Model". Jörgen Elgqvist är verksam vid avdelningen för onkologi, Sahlgrenska
akademin i Göteborg. Avhandlingens studier är unika framförallt på grund av
den radionuklid, Astat‐211, som använts. Astat‐211 har med sin korta
strålningsräckvidd och stora energiinnehåll stora fördelar vid behandling av
mikroskopiska tumörer. Jörgen Elgqvists studier har lagt grunden för de
fortsatta kliniska studier som nu genomförs.
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Eva Forssell‐Aronsson

2010: Prof. Gösta Granström ersätts av Prof. Eva Forssell‐Aronsson som blir den nya verkställande
ledamoten.
En annons publiceras för första gången i en tidning (Göteborgs Posten) med syfte att stimulera
privata donationer.
AG‐Pris 2010: Fredrik Persson tilldelades Assar Gabrielssons pris 2010. Han fick priset för sin
avhandling som handlar om genetiska förändringar i tumörer. På grund av dessa förändringar kan
delar av cancergener smälta samman och bilda nya gener. Dessa gener kan på sikt bli potentiella
måltavlor för cancerbehandling.
Forskartjänst innehavaren 2008‐2010: Annika Bergman berättade under vårstyrelsemötet om sin
forskning som har pågått i ca 2 år. Hon har arbetat inom avdelningen för medicinsk genetik och
klinisk genetik. Bakgrunden till forskningen är att man i ca 5‐10 procent av fall av diagnostiserad
bröst‐ och koloncancer räknar med att ett ärftligt inslag förekommer. De senaste åren har ett antal
gener orsakande dessa cancertyper identifierats. Inom Annika Bergmans grupp utför forskarna
molekylärgenetisk analys av dessa gener och även av andra gener orsakande mera ovanliga
cancersyndrom.
I oktober 2010 bestämde sig Naturvetenskap.org för att donera 5 % av sina annonsintäkter till
stiftelsen AG‐Fond. Bakgrunden var att Naturvetenskap.org varje månad låter besökarna på
hemsidan rösta på vilken organisation som ska ta emot en donation. Av de fyra föreslagna
stiftelserna fick AG‐FOND 60 % av rösterna.
Revisor: Johan Rippe
2011: Arne Wittlöv går i pension och ersätts av Urban Wass som stiftelsens
ordförande. Urban Wass är Produkt‐ och trafiksäkerhetsansvarig inom Volvo‐
koncernen. Han ansvarar också för arbete med forskningsprogram och
universitetskontakter. Han är dessutom docent vid Göteborgs Universitet
samt styrelseordförande för Högskolan i Skövde.
AG‐Pris 2011: Anna‐Karin Sjögren tilldelades priset för sin avhandling om
påverkning av cancerutveckling genom cellernas genetiska förändringar.
Hennes avhandling ger ökad kunskap om hur olika cancerformer utvecklas
och upptäckt av möjliga måltavlor för cancerbehandling.
För att stimulera privata donationer, togs en donationsbroschyr fram som
skall distribueras till begravningsbyråer, Göteborgs Universitet samt inom
Volvokoncernen.

Urban Wass

I augusti 2011, fick stiftelsen en donation av Naturvetenskap.org för andra gången. Av de fyra
föreslagna stiftelserna hade AG‐Fond fått 51,9 % av rösterna.
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ÖVERSIKT
ASSAR GABRIELSSONS FOND FÖR KLINISK FORSKNING, SPECIELLT I CANCERSJUKDOMAR
Fonden bildad:
Stora kapitalökningar:
Stadgar:
Ombildad till stiftelse:

1962
1964, 1971/1972, 1982, 1987, 1988
antagna 1972, 1996, senast ändrade 2000 för utökning av ledamotsantal till 8personer.
1996

STYRELSEORDFÖRANDE
Gunnar Engellau
Pehr G Gyllenhammar
Claes Beyer
Tuve Johannesson
Arne Wittlöv
Urban Wass

VERKSTÄLLANDE LEDAMÖTER
1962‐1978
1978‐1985
1985‐1997
1998‐2000
2000‐2010
2011‐

SEKRETERARE
Margareta Hultborn
Jan Winge
Per E Davidson
Fred Bodin
Mats Hultman
Eva Persson
Mikael Benzow
Britt‐Marie Persson
Fabienne Niklasson

Arvid Hultborn
Olle Hallén
Christer Lundberg
Gösta Granström
Eva Forssell‐Aronsson

1962‐1981
1981‐1989
1990‐2000
2000‐2009
2010‐

KASSAFÖRVALTARE
1962‐1972
1972‐1980
1980‐1983
1983‐1985
1985‐1989
1990‐1991
1991‐1992
1992‐2005
2005‐

Margareta Hultborn
Anders Wingren
Björn Kårfalk
Anders Jansson
Peter Sandberg
Eddie Dahlberg

1962‐1981
1981‐1990
1990
1990‐1994
1994‐1997
1998‐

1962‐1990
1991‐1998

Olle Karlsson
Johan Rippe

1998‐2009
2010‐

REVISORER
Lars Elvstad
Ragne Billing
VETENSKAPLIGA LEDAMÖTER
NAMN, SPEC. UPPDRAG
Arvid Hultborn, verkställande ledamot
Ragnar Romanus
Bertil Stener, suppleant 1972‐1978
Olle Hallén, verkställande led. 1981‐1989
Tore Scherstén
Nils Kock
Per Lundin suppleant 1982‐1988
Leif Wallin, suppleant 1982
Lennart Angervall
Arne Wallgren, suppleant 1989
Christer Lundberg, verkställande ledamot
Kent Lundholm
Peter Collins
Lars‐Gunnar Kindblom
Leif G Salford
Birgitta Strandvik
Per‐Olof Janson
Gösta Granström, verkställande ledamot
Annica Dahlström
Jane Thorburn Olsson
Göran Stenman
Eva Forssell‐Aronsson, verkställande ledamot
Karin Sundfeldt
Caterina Finizia

STYRELSELEDAMOT
1962‐1981
1964‐1981
1978‐1988
1978‐1989
1982‐1990
1982‐1990
Endast suppleant
1983‐1989
1989‐1993
1990‐2005
1990‐1997
1991‐
1991‐1994
1994‐2005
1995‐1997
1995‐2000
1997‐2002
2000‐2009
2000‐2004
2004‐2007
2006‐
2006‐
2008‐
2010‐

10/10

MEDICINSK SPECIALITET
Kirurgi, cancerologi
Kirurgi, tumörsjukdomar, strålterapi
Ortopedisk, kirurgi
Öron‐, näs‐, o halssjukdomar, histologi
Kirurgi, metabolism
Kirurgi, fysiologi
Patologi
Psykiatri (koncernläkare vid Volvo)
Patologi/cytologi
Onkologi
Öron‐, näs‐, o halssjukdomar
Kirurgi
Patologi/cytologi
Patologi
Neurokirurgi
Pediatrik
Obstetrik och Gynekologi
Öron‐, näs‐, o halssjukdomar
Kemi och cellbiologi
Obstetrik och Gynekologi
Patologi
Radiofysik
Obstetrik och Gynekologi
Öron‐, näs‐, o halssjukdomar

