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  Stadgar för 

    Lars och Astrid Albergers stiftelse 

(fond) för stödjandet av Sveriges försvar 

1 §  Fonden, som instiftas i enlighet med av oss den 7. sept 1957 upprättat testa-

mente, skall förvaltas av Kungliga Krigsvetenskapsakademien och hava till 

ändamål att stärka Sveriges försvar mot yttre och inte fiender. Avkastningen 

från fonden skall användas till följande ändamål: 

1:o Utdelande av belöningar till svenska män och kvinnor, som gjort ut-

omordentliga insatser för bevarandet av Sveriges yttre självständighet 

och/eller befästandet av Rikets inre säkerhet. Såsom exempel på insatser 

må nämnas: 

 a) Uppfinningar av väsentlig betydelse för Rikets försvar och som ställas 

till försvarets förfogande, 

 b) Organisatoriska förslag och anordningar, som vinna antagande och 

som befinnas vara av avsevärd betydelse för försvaret, samt 

 c) avslöjandet av gärning, riktad mot Rikets säkerhet. 

2:o Understödjande av forskning av väsentlig betydelse för Rikets försvar, 

ävensom 

3:o Utdelande av belöningar för och lämnande av bidrag till publicering av 

förtjänta skrifter av militärvetenskapligt innehåll, vilka äro av betydelse 

för stärkandet av Rikets försvar. 

2 § Fondens angelägenheter skola handhavas av Kungliga Krigsvetenskaps-

akademiens förvaltningsutskott. Löpande förvaltning av till akademien från 

stiftarna eventuellt överförd fast egendom må av utskottet uppdragas åt någon 

av dess medlemmar eller annan därtill kunnig och betrodd person. Sådan för-

valtare må åtnjuta ersättning som akademien bestämmer – dock högst efter 

sådana grunder, som tillämpas vid förvaltning av allmänna institutioners fas-

tigheter. I övrigt utgår icke arvode för bestyren med fondens angelägenheter. 

3 § Därest stiftarna, antingen gemensamt eller den efterlevande, skulle under livs-

tiden till Kungl. Krigsvetenskapsakademien överlämna medel såsom gåva, 

enligt bestämmelser i vid sådant fall utfärdat gåvobrev, skall fonden därige-

nom anses samtidigt hava trätt i verksamhet. 

 Stiftaren Lars Edmund Alberger förbehåller sig att, under sin livstid eller så 

länge han önskar, deltaga i förvaltningsutskottets beslut i ärenden, som röra 

fonden. Sedan stiftaren upphört att deltaga i handläggningen av fondens ange-

lägenheter, skall på motsvarande sätt den, enligt punkt 5 i ovannämnda testa-

mente, utsedda testamentsexekutorn inträda i stiftarens ställe och skall så för-

faras i fortsättningen av fondens verksamhet såsom angives i sagda punkt. 
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4 § Fondens medel skola så förvaltas, att de giva god avkastning och att realvär-

det av dess tillgångar icke minskas. För tillgodoseendet av denna bestäm-

melse skall lämplig del av avkastningen årligen läggas till kapitalet. 

5 § Belöningar, som utdelas i enlighet med § 1 punkterna 1:o och 3:o och, i den 

mån så befinnes lämpligt, bidrag enligt punkterna 2:o och 3:o, skola utdelas å 

Kungl. Krigsvetenskapsakademiens årshögtidssammanträde. 

6 § Efter stiftarnas frånfälle skall fonden ombestyra vård och underhåll av stiftar-

nas vilorum (gravplats). 

  _________________________ 

Saltsjöbaden den 7. sept 1957 

Lars Edmund Alberger Astrid A Alberger 

Egenhändiga namnteckningarna bevittnas: 

Axel Bringel Ivàn Grünewald 

Kamrer Konstnär 

Källvägen 9 Strandpromenaden 8    

 

 

 

 

  



17 

 

 

 

  Föreskrifter för 

Lars och Astrid Albergers stiftelse för 

stödjandet av Sveriges försvar 
 

Föreskrifterna är antagna den 23 mars 1965, ändrade den 25 november 1969, den 

10 maj 1977, den 6 oktober 1981, den 15 oktober 1996, den 14 oktober 2003 och  

den 28 maj 2012. 

1 § Stiftelsen (tidigare benämnd fond) har bildats i enlighet med ett av Lars och 

Astrid Alberger den 7 september 1957 upprättat testamente. Stiftelseurkunden 

med stadgar är fastställda av donatorerna samma dag. Stiftelsen, som är en 

självständig juridisk person, ska enligt stadgarna förvaltas av Kungl. Krigs-

vetenskapsakademien. Stiftelsens ändamål är att stärka Sveriges försvar
1
 mot 

yttre och inre fiender. 

2 § Stiftelsens stadgar föreskriver att avkastningen från stiftelsens kapital ska an-

vändas till följande ändamål: 

1:o  Utdelande av belöningar till svenska män och kvinnor, som gjort ut-

omordentliga insatser för bevarandet av Sveriges yttre självständighet 

och/ eller befästandet av Rikets inre säkerhet. Såsom exempel på sådana 

insatser må nämnas: 

uppfinningar av väsentlig betydelse för Rikets försvar och som ställas till 

försvarets förfogande, 

organisatoriska förslag och anordningar, som vinna antagande och som, 

befinnas vara av avsevärd betydelse för försvaret samt 

avslöjandet av gärning, riktad mot Rikets säkerhet. 

2:o  Understödjande av forskning av väsentlig betydelse för Rikets försvar, 

ävensom 

3:o  Utdelande av belöningar för och lämnande av bidrag till publicering av 

förtjänta skrifter av militärvetenskapligt innehåll, vilka är av betydelse 

för stärkandet av Rikets försvar.” 

  

                                                 
1
 Ändamålet att stärka Sveriges försvar kan innefatta alla former av hot på en konfliktskala 

inom alla relevanta verksamhetsområden, såväl militära som civila. Sådana områden kan 

vara säkerhetspolitik, strategi, militära operationer, kris- och konflikthantering, teknisk ut-

vecklig men även åtgärder mot t.ex. terrorism, cyberattacker och andra omfattande hot mot 

samhällets säkerhet. 
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3 § Kungl. Krigsvetenskapsakademien genom dess presidium ansvarar för för-

valtningen av stiftelsen. Akademien svarar på denna grund även för vård av 

donators gravplats i gravkor 21 på Maria Magdalena kyrkogård i Stockholm. 

Presidiet utser en som är eller har varit ordinarie domare att som stiftelsens 

representant delta i handläggning av och beslut i stiftelsens angelägenheter. 

4 § Stiftelsen stipulerar att realvärdet av dess tillgångar ska bevaras och att av-

kastningen från tillgångarna ska användas för belöningar och bidrag samt för 

vård av donators gravplats. Stiftelsens bundna kapital utgörs av en grundfond 

vas realvärde under en femårsperiod inte får underskridas, samt ett fritt kapi-

tal. Grundfonden ska årligen uppräknas med ett tal, som täcker inflation och 

en real tillväxt som fastställs av Akademiens presidium. Värden utöver grund-

fonden står till förfogande för disposition enligt stiftelsens statuter. 

5 § Stiftelsens tillgångar ska förvaltas av banks notariatavdelning (motsv.), som 

står under Finansinspektionens tillsyn. Direktiv för förvaltningen lämnas av 

Akademiens presidium. 

6 § Med hänsyn till grundfondens utveckling beslutar Akademiens presidium år-

ligen om det samlade belopp som nästföljande år får disponeras för belöning-

ar och bidrag till enskilda personer och organisationer enligt vad stiftelsens 

stadgar föreskriver. 

7 § Förslag till belöningar och bidrag får avges såväl av Akademiens ledamöter 

och dess avdelningar som av myndigheter, organisationer och enskilda, som 

årligen inbjuds därtill. 

8 § Förslag till belöningar och bidrag ska ha ingetts till Akademien före den 1 

april det är då Akademien avser utdela dessa. 

9 § Granskning av ingivna förslag till belöningar och bidrag bereds av Akademi-

ens granskningsutskott. 

10 § Granskningsutskottet utser minst två akademiledamöter att granska dem före-

lagda förslag till belöning. För särskilda fall kan även annan person anlitas 

som granskare. Utsedda granskare ska, över vad som framkommit vid 

granskningen, till utskottet avge skriftligt utlåtande. Av ett utlåtande ska 

framgå om granskarna anser att belöning bör utgå. 

11 § Förslag till bidrag bör, då anledning finns, hänskjutas till särskilda granskare 

utsedda av granskningsutskottet. 

12 § Med stöd av Akademiens stadgar avger granskningsutskottet senast den 1 

september till Akademiens presidium förslag inom av presidiet fastställt be-

lopp, jämte utlåtanden från granskare enligt 10 och 11 §§ i dessa föreskrifter. 
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13 § Akademiens presidium beslutar om belöningar och bidrag vid dess möte i 

september. Presidiets beslut tillkännages vid akademisammankomst i oktober 

och återges i Akademiens handlingar. Belöningar utdelas på Akademiens 

högtidsdag. 

14 § Presidiets förvaltning av stiftelsen ska granskas av två revisorer, varav en ska 

vara auktoriserad eller godkänd revisor. Revisionsberättelsen ska redovisas 

vid akademisammankomsten i maj. 

15 § Akademiens presidium ska varje år vid akademisammankomsten i maj före-

dra stiftelsens årsredovisning för föregående år, varefter Akademien beslutar 

om den ska godkännas i befintligt skick. 




