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FÖRORD
Det är 50 år sedan stiftelsen Markussens studiefond delade ut
sina första stipendier. Studiefonden är grundat på ett testamente som Markus och Karen Markussen upprättade 1944. Makarna
hade förordnat att huvuddelen av deras behållna förmögenhet
skulle tillfalla en fond benämnd ”Markussens studiefond”.
Kanske kan Markus Markussens erfarenheter av hur det var att
sakna teoretisk utbildning ha varit en anledning till att han och
hans hustru tänkte på ungdomars utbildning i testamentet.
Under de 50 år som gått har studiefonden vuxit kraftigt både
när det gäller förmögenhet, utdelning och antal stipendiater.
Från början var det endast ”män” som kunde få stipendium.
Sedan 1984 är även kvinnor berättigade till stipendium.
Avkastningen av fonden ska utdelas som stipendier varje år till
behövande, skötsamma och särskilt begåvade män och kvinnor,
födda i Kronobergs län.
Makarna Markussen studiefonden har betytt mycket för många
kronobergska ungdomar. De många tackbreven vittnar om stipendiernas betydelse som uppmuntran i studierna. Under åren
1957 – 2006 har studiefonden delat ut 5 437 stipendier till ett
sammanlagt belopp av 26 miljoner kr.
Denna jubileumsskrift har sammanställts av Björn Hedin, som
har varit studiefondens sekreterare sedan 1980.

Claes Sjöblom
Ordförande
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Grundarna av Markussens
studiefond

HISTORIK
I mitten av 1800-talet föddes Jens Markussen. Han var son till
en storbonde på Fyn i Danmark. Jens hade fyra syskon. Han
var inte äldst av pojkarna i syskonskaran. Vad detta betydde för
Jens framtid är svårt att säga men torde för stiftelsens del ha
varit av avgörande betydelse. Liksom i Sverige var seden i Danmark att en lantgård som regel togs över av äldste sonen, som i
gengäld fick lösa ut de övriga syskonen.
I Danmark och Sverige var det ekonomiska klimatet kärvt vid
denna tid. För Sveriges del känner vi igen detta genom den stora utvandringen till Amerika. Till detta land emigrerade säkerligen också många från Danmark. Men det fanns en del danskar
som utvandrade till Sverige. Detta kan te sig lite egendomligt
med tanke på att så många svenskar lämnade sitt land.
En av dessa danskar som ville pröva lycka i Sverige var just
bondsonen Jens Markussen, som då blivit utlöst från fädernegården. Med lösensumman på fickan och en dansk hustru vid
sin sida kom han till Långaryds församling i Västbo härad, Jönköpings län. Där föddes den 26 november 1881 sonen Markus,
som senare jämte sin hustru skulle bli upphovet och grundaren
av ”Markussens studiefond”.
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Markus Markussen

Karen Markussen

* 26 november 1881
† 25 december 1951

* 27 februari 1889
† 15 mars 1953

Jens Markussen startade en trävarufirma i Ljungby, som sedermera, troligen 1906, flyttade till Alvesta och där drevs under
namnet ”Firma J. Markussen”. Firmanamnet behölls även sedan
Markus övertagit firman. Sonen hjälpte fadern i dennes trävarurörelse. Den utbildning som Markus därutöver fick bestod i att
praktisera hos faderns affärsvänner. Trävarurörelsen var mycket
omfattande och till stor del inriktad på export, bl.a. till Danmark
men även till ett så avlägset land som Australien.
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Markus Markussen gifte sig den 9 april 1920 med en danska,
Karen Fredriksen. Markus själv var född i Sverige, medan Karen
var infödd danska.
Grosshandlaren Markus Markussen lär ha varit en i Alvesta
mycket känd person och uppskattad sällskapsmänniska. Han
ägnade sig inte åt några kommunala uppdrag. Två intressen
fångade honom helt, nämligen trävarurörelsen och jakten. Att
en skogsmänniska också blir en ivrig jägare torde vara en vanlig
kombination.
Markus Markussen avled den 25 december 1951 och hans
hustru Karen den 15 mars 1953. Deras äktenskap var barnlöst.
Makarna har sin gravplats på Skogslyckans kyrkogård i Växjö.

Markus Markussen bland jaktkamrater (andre från höger).

TESTAMENTET
Den 4 maj 1944 var en betydelsefull dag för stiftelsen Markussens studiefond. Den dagen upprättade nämligen makarna
Markussen sitt testamente. Det var i första hand ett inbördes
testamente. Efter bådas död skulle vissa angivna personer, bl.a.
en syster i Ljungby och kamreren i firman samt vissa angivna
institutioner erhålla legat i form av kontanter. Bland institutionerna kan nämnas Röda Korset, Frälsningsarmén, Lasarettet
i Växjö, Sanatoriet Lugnet, Markussens julfond för behövande
sjuka och fattiga i Alvesta, Högre Allmänna Läroverkets skolhem
i Växjö för halvbetalande, begåvade, obemedlade och skötsamma lärljungar samt De Blindas Dag i länet.
Beloppen till dessa institutioner varierade mellan 2 500 och
10 000 kr. I ett senare upprättat tilläggstestamente bestämde
makarna att en viss oljemålning, som tidigare tillhört Christina
Nilsson, skulle tillfalla Smålands Museum i Växjö för att där
hänga i Christina Nilssons rum.
Den för stiftelsen intressanta delen av testamentet är dock vad
makarna hade föreskrivit under punkt 10. Enligt denna punkt
insattes ”Markussens studiefond”, sedan i testamentet angivna
legat utgått, till universiell testamentstagare. Detta är sålunda
grunden för stiftelsen. Makarna hade detaljerat angivit fondens
ändamål, styrelsesammansättning m.m. Punkterna förtjänar att
ordagrant återges:
10:0/ ”All vår återstående egendom skall under namnet ”Markussens studiefond” handhas och förvaltas enligt nedanstående
bestämmelser.
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a) Studiefondens styrelse skall bestå utav:
Rektorn vid Växjö Högre Allmänna Läroverk
Ordföranden i Kronbergs läns landsting
Ordföranden i Kronobergs läns Skogsvårdsstyrelse
Landssekreteraren vid Länsstyrelsen i Kronobergs län
Landskamreraren vid Länsstyrelsen i Kronobergs län
Rektorn vid Grimslövs Folkhögskola
Rektorn vid Växjö stads skola för yrkesundervisning
Därest någon eller några av dessa icke åtag sig uppdraget utgöra återstående ledamöter styrelse.
b) Studiefondens styrelse skall med iakttagande av de i detta
testamente angivna grunder besluta om användningen av
studiefondens tillgångar samt snarast möjligt efter ingången
av varje kalenderår besluta i fråga om utdelning från fonden.
Styrelsen utser inom sig ordförande. Styrelsen är beslutsför om
hälften av dess ledamöter äro närvarande. Såsom styrelsens
mening gäller de flestas mening och vid lika röstetal har ordföranden utslagsrösten.
c) Fondens medel och övriga tillgångar skola överlämnas till
Kungl. Statskontoret för att bokföras och förvaltas såsom särskild fond, benämnd ”Markussens studiefond”. Beträffande placerandet av fondens tillgångar skall gälla vad som finns stadgat
angående förvaltningen av under Statskontorets vård ställda
fonder och kassor, med rätt för Statskontoret att, därest sådant
kan finnas vara för fonden fördelaktigt i avbidan på annan placering insätta fondens tillhöriga medel i bankinrättning med av
Kungl. Maj:t fastställd bolagsordning. I den mån vi efterlämna
goda värdepapper böra dessa icke omvandlas i andra valutor,
förrän så med fördel kan ske.
d) Den behållna avkastningen från studiefonden skall användas
sålunda:

Kronobergs län födda män i och för påbörjande, fortsättande
och avslutande av deras studier vid läroverk, universitet, handelshögskola, skogsskolor och skogshögskolor, lantbrukshögskola, veterinärhögskola, Tekniska högskolan, länets folkhög-,
lantmanna- och yrkesskolor samt härmed jämförliga institutioner och skolor. Sökandena skola visa eller göra sannolikt, att
de besitta sådana anlag för utbildning, att de kunna antagas
komma att få verklig nytta av den i framtiden. Stipendium kan
tillfalla samma personer mera än en gång och skall vid behov
tillfalla vederbörande tills dessa att studierna äro avslutade.
Företräde skall lämnas person som för bedrivande av längre
studier behöver hjälp under hela sin studietid och skall stipendiet tilldelas vederbörande under hela denna tid.
3) Kungörelse om stipendierna skola genom styrelsens försorg
under november månad varje år införas i samtliga länets tidningar.
4) Därest tillräckligt antal sökande eller lämpliga sökande icke
skulle förekomma under ett visst år skall motsvarande avkastning läggas till kapitalet.
e) Hos Kungl. Statskontoret skola föras särskilda överskådliga
räkenskaper, som visa studiefondens årliga ställning. Dessa
räkenskaper granskas varje år av vederbörliga revisorer, vilka
därvid också hos för fondens räkning anlitade penninginstitut
göra sig direkt förvissade om, att användning och placeringar
överensstämmer med testamentets föreskrifter och företedda
räkenskaper. Revisorernas berättelse och utlåtande skall fortast
möjligt publiceras i en tidning i länet.
f) Till boutredningsmän i vårt bo utses stadsfogde Claes Landberg och advokaten Folke Gustafson i Växjö.”

1) 25 % lägges under 25 år såsom ökning av fondens kapital.
2) 75 % och efter 25 år hela avkastningen utdelas i stipendier
varje år till behövande, skötsamma och särskilt begåvade inom
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BOUPPTECKNINGEN
På grund av boets omfattning blev boutredningen tidsödande.
Vid bouppteckningen den 13 oktober 1953 företräddes studiefonden av landssekreteraren E Gunnar Hellström, Länsstyrelsen.
I boet ingick förutom lösegendom också fastigheterna Bryggaren 1 i Alvesta med taxeringsvärde 161 200 kr, tomten nr 2 i kv
Sparven i Växjö med taxeringsvärde 59 600 kr, två jordbruksfastigheter och en tomt i Vislanda med taxeringsvärde 35 400 kr,
7 000 kr respektive 5 000 kr. I Tylösand ägdes en fastighet med
taxeringsvärde 21 100 kr. Bland lösegendomen redovisades bl.a.
aktier i såväl svenska som danska bolag liksom också obligationer, både svenska och danska.
Boutredningsmännen sålde i samråd med studiefondens styrelse
samtliga fastigheter utom Bryggaren 1 i Alvesta, eftersom man
inte kunde få någon köpare med acceptabelt anbud. Som förvaltare av fastigheten fungerade bankdirektören Malte Mårtensson,
Växjö. Fastigheten ingick bland studiefondens tillgångar ända
fram till 1976, då den såldes till Alvesta kommun för 275 000 kr.
Behållningen i boet uppgick till 805 675:08 kr enligt bouppteckningen. Fastigheterna i boet såldes senare över taxeringsvärdet,
vilket givetvis medförde en ökning av boets tillgångar.
Bouppteckningen pågick under ganska lång tid. Först den 1
mars 1956 övertog Sveriges Kreditbank fondens medel för förvaltning. Vid utgången av 1956 uppgick fondens tillgångar till
968 234:14 kr.
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STUDIEFONDENS FÖRVALTNING
Som universell testamentstagare kallades studiefonden till
bouppteckning efter Karen Markussen. På initiativ av f.d. riksdagsmannen Hjalmar Svensson i Grönvik kallade dåvarande
landssekreteraren E Gunnar Hellström samtliga innehavare av
tjänster och uppdrag som makarna Markussen i testamentet
önskat skulle bilda studiefondens styrelse till ett konstituerande
sammanträde på Länsstyrelsen den 9 juni 1953.
Närvarande vid sammanträdet var rektorn för Växjö högre
allmänna läroverk, Arnold Guntsch, ordföranden i Kronobergs
läns landsting, riksdagsmannen Hjalmar Svensson i Grönvik,
ordföranden i Kronobergs läns skogsvårdsstyrelse, ryttmästaren
Björn Hyltén-Cavallius, landssekreteraren vid Länsstyrelsen, E
Gunnar Hellström, landskamreren vid Länsstyrelsen, Gunnar
Ingemarsson, rektorn vid Grimslövs folkhögskola, Hugo Stenow,
samt rektorn vid Växjö stads skolor för yrkesundervisning, Thoresen Thorsten Petersson. Samtliga förklarade sig villiga att åta
sig att vara ledamöter i styrelsen för studiefonden. Till ordförande valdes Hellström.
Styrelsens sammansättning har givetvis ändrats i samma mån
som skiften ägt rum på de tjänster och uppdrag, vars utövare
enligt testamentet skulle knytas till styrelsen.
Fr.o.m. 1986 är styrelseledamöterna inte längre knutna till vissa
angivna befattningar. Enligt de nya stadgarna som underställts

Kammarkollegiet för godkännande och som fastställdes av Läns-

styrelsen den 30 juni 1986, skall Länsstyrelsen i fortsättningen
utse en styrelse på sju ledamöter för tre år i sänder. Den 7
november 1988 gjordes en framställan till Kammarkollegiet om
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att flytta tillsynen över stiftelsen från Länsstyrelsen till Kammarkollegiet. Denna begäran gjordes med anledning av att
jävsförhållanden kan föreligga när landshövding eller annan hög
tjänsteman vid Länsstyrelsen ingår i stiftelsens styrelse. Kammarkollegiet överlämnade ärendet till regeringen.
Den 26 april 1990 beslutade regeringen att Länsstyrelsens tillsynen över stiftelsen skall upphöra under förutsättning av det
genom permutation av stiftelsens stadgar intas en bestämmelse
som innebär att stiftelsen i stället skall stå under tillsyn av Kammarkollegiet. Sedan årsskiftet 1990/91 är det Kammarkollegiet
som har tillsynen över stiftelsen. Kammarkollegiet utser också
de två revisorerna.
Efter framställan till Kammarkollegiet ändrades stadgarna så att
styrelsen får möjlighet att välja förvaltande bank. Länsstyrelsen
fastställde den 15 september 1989 denna ändring i stadgarna.
Under studiefondens hittillsvarande existens har följande personer innehaft uppdraget som styrelseordförande:
Landssekreterare E Gunnar Hellström
Landskamrer Gustav Adolf Kroon
Landshövding Thorvald Bergkvist
Landshövding Gunnar Helén
Landskamrer Gustav Adolf Kroon
Länsråd Per Bjering
Länsskolinspektör Rune Lindgren
Länsråd Claes Sjöblom

1953 - -maj 1959
juni 1959 - 1961
1962 - 1964
1965
1966 - 1972
1973 - 1985
1986 - 1991
1992 -

För perioden 2007- 2009 har styrelsen följande ledamöter:
Länsrådet Claes Sjöblom, ordförande
Universitetslektor Göran Andersson, vice ordförande
Verkställande direktör Magnus Hellgren
Länsarbetsdirektör Birgitta Johansson
Förvaltningschef Åke Karlsson
Landstingsledamot Gerd Lansler
Förvaltningschef Gudrun Lundqvist
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Förutom ledamöterna i den första styrelsen och ovan nämnda
ordföranden och ledamöter har följande personer vid något tillfälle varit knutna till styrelsen:
Universitetsrektor Bengt Abrahamsson, Växjö
Länsarbetsdirektör Lena Cavallius, Växjö
Fögderichef Olof Därth, Ljungby
Rektor Ivar Engblom, Växjö
Rektor Rolf Erland, Växjö
Rektor Bo Hernell, Grimslöv
Rektor Gunnar Hillerdal, Växjö
Länsjägmästare Arne Johansson, Växjö
Landssekreterare Tage Kilander, Växjö
Förvaltningschef Jan le Grand, Växjö
Landstingsordförande Ingrid Lindahl, Åseda
Rektor Rolf Lindell, Grimslöv
Riksdagsman Erik Magnusson i Tumhult
Landshövding Britt Mogård, Växjö
Lektor Rolf Nilsson, Ljungby
Landstingsråd Harald Persson, Växjö
Riksdagledamoten Olle Sandahl, Djupevik
Landstingsordförande Hjördis Thörnkvist, Växjö
Rektor John Toller, Strömsnäsbruk
Lagman Bengt Westman, Växjö
Skolchef Kajsa Wejryd, Växjö
Högskolerektor Hans Wieslander, Växjö
Stiftelsen har och har haft följande sekreterare:
Förste länsnotarie Åke Eklöw
Byråchef Erik Arrander
Planeringsdirektör Björn Hedin

1953 - 1959
1960 - 1979
1980 -

Revisorer vid stiftelsens tillkomst blev häradshövdingen Jacob
Tersmeden och byrådirektören Lennart Oleskog, båda Växjö.
Oleskog var revisor ända fram till 1996, vilket innebar att han
var revisor i 39 år. Övriga personer som varit revisorer i stiftelsen är:
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Hypoteksdirektör Sture Zacco
Revisor Håkan Strömqvist
Revisor Thomas Löwenadler
Skatterevisor Tommy Carlsson
Auktoriserad revisor Per Magnusson
Skatterevisor Claes Olof Kilander

1962
1991
1997
1997
2003
2003

- 1990
- 1996
- 2002
- 2002
–
-

FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNINGEN
Förvaltningen av fondens medel ville makarna Markussen överlämna till Kungl. Statskontoret. Kungl.Maj:t avslog dock denna
begäran. Styrelsen upprättade ett förslag till stadgar för stiftelsen med Sveriges Kreditbank som förvaltare av medlen.
Efter framställan från styrelsen förklarade Kungl. Maj:t att
testamentets bestämmelse om att Statskontoret skulle vara
förvaltare inte skulle utgöra något hinder för att medlen i stället
skulle förvaltas av Sveriges Kreditbank. Kungl. Maj:t anbefallde
samtidigt Länsstyrelsen i Kronobergs län att fastställa stadgar
för stiftelsen Markussens studiefond.
Den kraftiga tillväxten av tillgångarna berodde till en början delvis på att inte mindre än 25 procent av den årliga vinsten lades
till kapitalet enligt testamentets föreskrifter. Denna bestämmelse har dock ändrats så att 10 procent av den årliga vinsten
fonderas. Bestämmelsen om att fonderingen skulle ske fram till
1990 har slopats. Numera gäller att den skall ske utan tidsbegränsning.
Efter sammanslagningen av Sveriges Kreditbank och Postsparbanken var det P K Banken i Stockholm som i samråd med
stiftelsens styrelse skulle förvalta studiefondens medel. Den 23
juni 1988 begärde stiftelsen hos Kammarkollegiet en ändring i §
10 i stadgarna så att styrelsen i samråd med tillsynsmyndigheten skulle få möjlighet att välja bank. I beslut den 27 juni 1989
gav Kammarkollegiet stiftelsen denna möjlighet. Länsstyrelsen
fastställde den 15 september 1989 ändringen. Offerter inhämtades från en rad banker. Styrelsen beslutade enhälligt att låta
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Sparbanken Kronan, Växjö, ta över förvaltningen av studiefondens tillgångar fr.o.m. årsskiftet 1989/90. Sedan juni 2004 har
Swedbank Markets detta uppdrag.
Styrelsen har uttalat av förvaltningen skall vara aktiv. Ordföranden, vice ordföranden, revisorerna, sekreteraren tillsammans
med den ekonomiske rådgivaren träffas kvartalsvis för att se
över placeringarna. En viktig del är uppföljningen av målet för
hur mycket pengar som förmögenheten bör generera, som är
ca 1 miljon kr per år.
Vid utgången av 1956 uppgick studiefondens förmögenhet till
968 234 kr. Omräknat till dagens penningvärde motsvarar det
ungefär 9,7 miljoner kr. Vid årsskiftet 2006/2007 var förmögenheten 22,3 miljoner kr. Värt att notera är att sedan 1957 har
inte mindre än 26 miljoner delats ut i stipendier.
Aktier har utgjort en betydande del av studiefondens förmögenhet. År 1980 var aktiernas andel 74 procent. Just den stora
aktieportföljen bäddade för möjligheten till en aktiv förmögenhetensförvaltning. Denna har resulterat i dels en kraftig ökning
av medel för stipendieutdelning och dels tillväxt i tillgångarna.
Studiefondens förmögenhet vid utgången av 2006 framgår av
tabellen.

Värdepapper
Bankmedel
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Värde
(1000-tal kr)
605

Andel (%)
2,7

Aktier

13 132

58,8

Aktiefonder

1 063

4,8

Räntebärande obligationer

7 549

33,8

Summa

22 349
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STIPENDIEUTDELNINGEN
I testamentet hade makarna Markussen inskränkt kretsen av
studerande som kunde erhålla stipendium till enbart män. Inom
styrelsen diskuterades i 1970-talets början om tiden inte var
inne för att ändra på detta så att även kvinnor skulle kunna erhålla stipendium på samma villkor som manliga studeranden.
Vid årssammanträdet 1975 beslutade styrelsen att hos Kammarkollegiet begära att få göra denna ändring i stadgarna.
Kammarkollegiet avslog framställningen. Som motiv angavs ”Då
det ansetts utrett att testamentsgivaren avsiktligt begränsat
kretsen av förmånstagare till män och då testamentet vidare är
av ganska sent datum vid vilken tid det var vanligt även med
kvinnliga studerande.”
Styrelsen beslutade vid årssammanträdet 1980 att på nytt göra
en framställning. Den 21 december 1982 biföll Kammarkollegiet
framställningen med motiveringen att ”Sedan 1976 har frågan om jämställdhet mellan könen kommit alltmer i fokus och
utvecklingen på området har gått snabbt. ...Arbetet för jämställdhet utgör numera ett naturligt inslag inom samhällets olika
områden.”
På grund av att kungörelsen om 1983 års stipendier redan hade
gått ut när beslutet kom, kunde de nya ändamålsbestämmelserna inte tillämpas förrän 1984. Fr.o.m. 1984 är män och kvinnor jämställda när det gäller villkoren att söka stipendium ur
Markussens studiefond. Vid stipendieutdelningen 2006 utgjorde
kvinnorna 60 procent.

21

Till den första stipendieutdelningen 1957 hade 57 ungdomar
kommit in med ansökan. Bortsett från en svacka i mitten av
1970-talet har intresset för att söka stipendium ur Markussens
studiefond vuxit kraftigt med vissa variationer. Till stipendiutdelningen 2006 inkom 267 ansökningar.
År 1957 erhöll 14 ungdomar stipendium. Sammanlagt delades
vid detta första tillfälle ut 14 300 kr, vilket är jämförbart med
143 000 kr i dagens penningvärde. Vid stipendieutdelningen
2006 tilldelades ut 168 stipendier till ett belopp av 828 000 kr.
I början på 1990-talet diskuterade styrelsen om man skulle
stödja ungdomar från Kronobergs län som forskar vid universitet och högskolor. Vid ett extra styrelsemöte den 4 oktober
1993 beslutades att ett antal stipendier till doktorander skulle
delas ut. I beslutet angavs att de bör vara i storleksordningen
25 000 kr för att kunna vara attraktiva att söka. Under åren har
stipendiestorleken varierat mellan 25 000 kr och 50 000 kr.

Lunds universitet/LTH
Göteborgs universitet
Linköpings universitet
Stockholms universitet
Uppsala universitet
Karolinska institutet
Växjö universitet
Chalmers Tekn. Högskola
Kungl. Tekniska Högskolan
Luleå Tekniska Universitet
Sv. Lantbruksuniversitet
Utländskt universitet

32
13
4
4
4
3
2
1
1
1
1
1

stipendiater
stipendiater
stipendiater
stipendiater
stipendiater
stipendiater
stipendiater
stipendiat
stipendiat
stipendiat
stipendiat
stipendiat

Stipendieutdelning 1957-2006

Kravet är, liksom för övriga stipendiater, att man ska vara behövande, skötsam, särskilt begåvad och född i Kronobergs län.
Sedan är det de vetenskapliga meriterna som är avgörande vid
valet av stipendiat.
De första doktorandstipendierna delades ut 1994. Till och med
2006 har 67 doktorander erhållit stipendium. Stipendiaterna
finns inom vitt skilda områden. En grov indelning i vetenskapsområden ger följande fördelning:
Humaniora-Samhällsvetenskap
Teknik
Medicin
Naturvetenskap

28 stipendiater
16 stipendiater
14 stipendiater
9 stipendiater

Antal stipendier 1957-2006

Även när det gäller fördelningen på universitet är spridningen
stor, dock med stor övervikt för Lunds universitet inkl. Lunds
tekniska högskola. I bilaga finns en förteckning över samtliga
forskarstipendiater under perioden 1994 – 2006.
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Bilaga

Doktorander som erhållit stipendium ur
stiftelsen Markussens studiefond 1994 -2006

2005 års stipendiater.

2006 års stipendiater.

2006
Jesper Andreasson, sociologiska institutionen,
Lunds universitet/Högskolan i Kalmar.
Petra Björne, avdelningen för kognitionsvetenskap,
Lunds universitet.
Jenny Ekberg, institutionen för laboratoriemedicin,
Lunds universitet.
Victor Lundberg, historiska institutionen, Lunds universitet.
Catharina Solhäll, institutionen för marknadsföring,
Svenska handelshögskolan i Helsingfors.
Erik Wengström, nationalekonomiska institutionen,
Lunds universitet.
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2005
Magnus Karlsson, institutionen för kemiteknik,
Lunds tekniska högskola.
Tomas Bryllert, avdelningen för fasta tillståndets fysik,
Lunds universitet.
Maria Hartwig, psykologiska institutionen, Göteborgs universitet.
Emil Söderqvist, institutionen för medicinsk teknik,
Kungliga tekniska högskolan.
Martina Nilsson, institutionen för genetik och patologi,
Uppsala universitet.
Anna Höglund, institutionen för litteraturvetenskap,
Växjö universitet.
2004
Helen Gustavsson, avdelningen för radiofysik, Lunds universitet.
David Karlsson, institutionen för kemiteknik, Lunds tekniska
högskola.
Jens Lagerstedt, institutionen för biokemi och biofysik,
Stockholms universitet.
Charlotta Rudhe, institutionen för biokemi och biofysik,
Stockholms universitet.
Gunlög Sundberg, institutionen för nordiska språk,
Stockholms universitet.
Mårten Wallette, nationalekonomiska institutionen,
Lunds universitet.
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2003
Per Alm, institutionen för klinisk neurovetenskap,
Lunds universitet.
Tony Andersson, forskarskolan Forum Scientum,
Linköpings universitet.
Mikael Askander, institutionen för humaniora, Växjö universitet.
Linda Härndahl, institutionen för cell- och molekylärbiologi,
Lunds universitet.
Anna-Johanna Klasander, arkitektursektionen,
Chalmers tekniska högskola.
Kristofer Modig, institutionen för biofysikalisk kemi,
Lunds universitet.
Per-Olof Wahlund, avdelningen för bioteknik, Lunds universitet.
2002
Maria Forsberg, avdelningen för medicinsk mikrobiologi,
Linköpings universitet.
Ola Friman, institutionen för medicinsk teknik,
Linköpings universitet.
Patrick Gavelin, avdelningen för polymerteknologi,
Lunds tekniska högskola.
Anna Jacobsson, botaniska institutionen, Stockholms universitet.
2001
Karl Dreja, institutionen för fysiologiska vetenskaper,
Lunds universitet.
Maria Jarl, statsvetenskapliga institutionen,
Göteborgs universitet.
Fredrik Joabsson, Kemicentrum, Lunds universitet.
Harald Säll, institutionen för skogshushållning,
Sveriges lantbruksuniversitet.
Anna Wallette, historiska institutionen, Lunds universitet.
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2000
Agneta Fransson, marin kemi, Göteborgs universitet.
Daniel Garwicz, hematologi, Lunds universitet.
Björn Glinghammar, Institutionen för Medicinsk Näringslära, Karolinska institutet.
Malek Khan, Kemicentrum, Lunds tekniska högskola.
Chatarina Löfqvist, institutionen Kvinnor och Barns Hälsa,
Göteborgs universitet.
Glenn Sjöstrand, ekonomisk sociolog, Göteborgs universitet.
Karolina Wirdenäs, institutionen för svenska språket vid Göteborgs
universitet.
1999
Per-Olof Andersson, historia, Lunds universitet/Växjö universitet
Anneli Augustsson, socialantropologi, Göteborgs universitet.
Åsa Eneroth, avd för livsmedelsteknologi, Lunds universitet.
Margareta Lilja, institutionen för Klinisk Neurovetenskap,
Karolinska institutet.
Magnus Paulsson, institution för Fysik och Mätteknik,
Linköpings universitet.
Henrik Runnemalm, termomekanik, Luleå tekniska universitet.
1998
Ingegerd Fagerberg, medicin, Karolinska institutet.
Bo Isenberg, sociologiska institutionen, Lunds universitet.
Angela Kylner, materialvetenskap, Uppsala universitet.
Joakim Larsson, zoologi, Göteborgs universitet.
Inger Lindberg, statsvetenskap, Göteborgs universitet.
Per Strömblad, statsvetenskap, Uppsala universitet.
1997
Börje Björkman, historia, Lunds universitet/Högskolan i Växjö.
Roddy Nilsson, historia, Lunds universitet/Högskolan i Växjö.
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1996
Malin Lennartsson, historia, Lunds universitet/Högskolan i
Växjö.
Göran Palm, journalistik, Göteborgs universitet/Högskolan i
Växjö.
Jonas Stier, sociologi, Göteborgs universitet/Högskolan i Växjö.
Lena Stenmalm Sjöblom, pedagogik, Lunds universitet/
Högskolan i Växjö.
1995
Eva Nordberg-Karlsson, Lunds universitet.
Ola Agevall, sociologi, Göteborgs universitet/
Högskolan i Växjö.
Mikael Ottosson, historia, Lunds universitet.
Maths Persson, rymdteknik, Uppsala universitet.
1994
Leif Dahlberg, Kemicentrum, Lunds universitet.
Lennart Johansson, historia, Lunds universitet/
Högskolan i Växjö.
Charlotta Jönsson, kemiteknik, Lunds universitet.
Jonas Nilsson, nationalekonomi, Göteborgs universitet/
Högskolan i Växjö.
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