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Lars och Astrid Albergers Stiftelse
av Ragnar Söderberg

lars och astrid albergers Stiftelse för-
valtas av Kungl Krigsvetenskapsakademien 
alltsedan dess tillkomst 1957. Stiftelsen in-
stiftades som en fond, men ändrades till 
stiftelse 1996. Ändamålet med stiftelsen är, 
enligt stadgarna, att stärka Sveriges försvar 
mot yttre och inre fiender. Avkastningen 
från stiftelsen ska användas för belöning-
ar till svenska män och kvinnor, som gjort 
utomordentliga insatser för bevarandet av 
Sveriges yttre självständighet eller befäs-
tande av landets inre säkerhet. Som exem-
pel på sådana insatser nämns i stadgarna 
uppfinningar av väsentlig betydelse, som 
ställs till försvarets förfogande, organisa-
toriska förslag och anordningar, som vin-
ner antagande samt avslöjande av gärning, 
riktad mot landets säkerhet. Dessutom ska 
avkastningen användas till understödjande 
av forskning av väsentlig betydelse för lan-
dets försvar och slutligen till utdelande av 
belöningar för och lämnande av bidrag till 
publicering av förtjänta skrifter av militär-
vetenskapligt innehåll. Med stadgarna som 
grund har Akademien fastställt föreskrif-
ter, som bl a reglerar förvaltning av stiftel-
sens tillgångar och handläggning av förslag 
till belöningar och bidrag. 

Stiftelsen skapades 1957 genom att Lars 
Alberger och hans hustru Astrid i ett in-
bördes testamente föreskrev, att huvudde-
len av deras förmögenhet efter deras död 

skul le ingå i en stiftelse. Vem var då denne 
Lars Alberger och varför skapade han den-
na stiftelse? Hans fullständiga namn var 
Lau ren tius (Lars) Edmund Alberger och 
han föddes i Stockholm den 15 december 
1886. Han var civilingenjör och hade un-
der lång tid en befattning som byråingenjör 
i Vattenfallsstyrelsen. Han ägde och för-
valtade ett antal fastigheter i Stockholm. 
Han var intresserad av fastighetsförvalt-
ning och var under lång tid styrelseleda-
mot i Stockholms fastighetsägarfören-
ing. Under åren 1942 till 1960 var han 
fastighetsägar representant i Statens hyres-
råd. Han bodde tillsammans med sin hus-
tru Astrid (född Wittborn i Malmöhus län 
den 24 juli 1888) i ett hyreshus, som ma-
karna ägde i Saltsjöbaden. Makarnas mo-
tiv och syfte med stiftelsen, utöver vad som 
står i stadgarna, är höljt i dunkel. Var det 
ett allmänt försvarsintresse, vilja att stärka 
försvaret, uppmuntra insatser för försva-
ret eller fanns det andra syften? Makarna 
hade inga egna barn och förfrågan hos av-
lägsna släktingar har inte bidragit till yt-
terligare upplysningar. Inte heller kontak-
ter med äldre akademiledamöter har gett 
något resultat.

Under 1950-talet uttryckte Lars Alberger 
önskemål om att stifta en fond för att stödja 
Sveriges försvar. Han tog kontakt med hä-
radshövding Erik Alexandersson, som han 
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lärt känna, då han var fastighetsägarrepre-
sentant i Statens hyresråd. Alexandersson 
föreslog då, att fonden skulle förvaltas av 
Krigsvetenskapsakademien och förmedla-
de kontakt med dåvarande sekreteraren, 
generalmajoren Einar björk, som bekräf-
tade att Krigsvetenskapsakademien gärna 
skulle åta sig ett sådant uppdrag.

I slutet av 1957 skrev Lars och Astrid 
Alberger ut de stadgar för stiftelsen, som 
fortfarande gäller. Stadgarna är skrivna 
för hand, daterade den 7 december 1957 
och en kopia av stadgarna förvaras vid 
Akademien. I samband med att stadgarna 
skrevs hade ett inbördes testamente upp-
rättats där det föreskrevs, att huvuddelen 
av förmögenheten efter båda makarnas 
död skulle tillfalla stiftelsen. Ovan nämnde 
Alexandersson föreslog en viss omformu-
lering av testamentet med innebörden att 
den efterlevande inte skulle få den först av-
lidnes del av boet med äganderätt utan en-
dast en rätt till livränta under återstående 
livstid. Därigenom möjliggjordes att stiftel-
sen skulle kunna träda i funktion redan då 
en av makarna Alberger avled. Ett nytt tes-
tamente enligt Alexanderssons förslag upp-
rättades i oktober 1958.

Makarna Alberger torde från början 
inte ha haft någon nämnvärd förmögenhet, 
men genom avkastning av fastighetsför-
valtning och ett sparsamt levnadssätt var 
deras ekonomiska ställning vid tiden för 
upprättandet av testamentet god.

Då Lars Alberger avled den 21 december 
1963 uppgick behållningen i boet, enligt 
bouppteckningen, till ca 780 000 kronor. 
Arvskifte ägde rum i december 1964. Astrid 
Alberger och Krigsvetenskapsakademien/
stiftelsen erhöll vardera 250 000 kronor 
med full dispositionsrätt. Den återstående 
tredjedelen behölls oskiftad för att möj-
liggöra utdelning av livränta till Astrid 
Alberger. Från 1965 fanns det således me-

del i stiftelsen, som möjliggjorde att stif-
telsen kunde verka enligt sina stadgar. De 
första belöningarna ur stiftelsen utdelades 
på Krigsvetenskapsakademiens högtidsdag 
1966. Astrid Alberger hade glädjen att när-
vara på några högtidsdagar, då belöning-
ar utdelades, och mottog själv Akademiens 
guldmedalj 1964. Då Astrid Alberger avled 
den 17 maj 1969 uppstod vissa tolknings-
frågor i testamentet, eftersom hon hade lå-
tit upprätta ett nytt testamente, där det fö-
reskrevs att vissa tillgångar skulle tillfalla 
hennes syster. Det löstes dock genom en 
överenskommelse mellan Akademien och 
den nämnda systern. När boutredningen 
efter Astrid Alberger var klar, uppgick stif-
telsens tillgångar vid slutet av 1971 till ca 
800 000 kronor. 

belöningar enligt stiftelsens stadgar 
och föreskrifter har utdelats varje år se-
dan 1966 för 200 förslag till 266 personer. 
totala summan av dessa belöningar upp-
går i löpande priser till 2 849 500 kronor. 
Därutöver har det utgått bidrag för under-
stödjande av forskning samt för publicering 
av skrifter med sammanlagt 3 180 000 kro-
nor. Sammantaget har det således delats ut 
6 029 500 kronor i belöningar och bidrag 
från stiftelsen fram till och med år 2010.

Har då stiftelsen förvaltats på ett ända-
målsenligt sätt? Enligt stadgarna ska stif-
telsens tillgångar förvaltas så, att de ger 
god avkastning och att realvärdet inte 
minskar. Akademiens presidium ger rikt-
linjer för den löpande förvaltningen. En 
av Akademien vald skattmästare med bi-
träde av Akademiens sekreterare och andre 
sekreterare svarar sedan för den direkta 
förvaltningen. Under senare år har ett fi-
nansutskott bildats med skattmästaren 
som ordförande. Stiftelsens tillgångar för-
varas vid banks notariatavdelning och be-
står av svenska och utländska aktier och 
räntebärande obligationer. Den generella 
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fördelningen mellan aktier och räntebä-
rande obligationer har som regel varit 70 
procent respektive 30 procent med vissa 
årliga avvikelser beroende på marknads-
läget. De 800 000 kronor som stiftelsen 
disponerade vid slutet av 1971 motsvarar 
i dagens penningvärde 5 148 000 kronor. 
Stiftelsens bokförda tillgångar vid utgång-
en av 2010 uppgår till 5 560 887 kronor 
med ett marknadsvärde på aktier och obli-
gationer uppgående till 7 522 452 kronor. 
Stiftelsen har således väl bibehållit sitt real-
värde från 1972. 

Även en jämförelse med börsutveckling-
en från 1972 är intressant att göra för att 
rätt kunna bedöma förvaltningen av stiftel-
sens tillgångar. Om man utgår från att 70 
procent av tillgångarna, d v s 560 000 kro-
nor av kapitalet 1972, har varit placerade i 
aktier och räknar på den årliga börsutveck-
lingen med avdrag för de belöningar och 
bidrag, som delats ut varje år, skulle detta 
kapital ha stigit till ca 4 441 000 kronor. 
Marknadsvärdet för stiftelsens aktier upp-
går vid utgången av 2010 till 5 316 668 
kronor. De återstående 240 000 kronorna 
av kapitalet från 1972 har varit placerade 
i räntebärande obligationer och då stigit 
till ca 2 200 000 kronor. Det totala kapi-
talet skulle således, enligt dessa beräkning-
ar, i dagsläget ha uppgått till ca 6 600 000 
kronor. Med hänsyn till att marknadsvär-
det på stiftelsens samlade tillgångar enligt 
ovan uppgår till över 7 500 000 kronor, ty-
der detta på en god förvaltning av det kapi-
tal, som ursprungligen tillfördes stiftelsen. 
Stadgarnas bestämmelser om utdelning av 
belöningar och understödjande av forsk-
ning samtidigt som realvärdet av tillgång-
arna inte ska minskas kan anses vara väl 
uppfyllda.

Föreskrifterna för stiftelsen innehåller 
vissa regler för granskning av förslag till 
belöningar och bidrag. Denna granskning 

är ett grannlaga arbete inom Akademien. 
Förslag till belöningar granskas utöver av 
granskningsutskottet även av ledamöter, 
som utses av utskottet. Vad gäller bidrag 
bör, då anledning finns enligt föreskrifter-
na, hänskjutas till granskningsmän. Det 
är av synnerlig vikt, att stadgarnas och fö-
reskrifternas bestämmelser följs på des-
sa punkter. bidragen till forskning och bi-
drag till publicering, som ofta lämnas till 
Akademien, ger intryck av att de inte alltid 
granskas på det sätt, som anges i föreskrif-
terna. En uppstramning av denna hand-
läggning är nödvändig och kommer enligt 
Akademiens sekreterare att genomföras i 
fortsättningen.

Stadgarna anger att belöningar och bi-
drag, i den mån det är lämpligt, ska utdelas 
på Akademiens högtidsdag. Föreskrifterna 
anger vidare, att besluten om belöningar 
och bidrag ska tillkännages på Akademiens 
högtidsdag och återges i Akademiens hand-
lingar. Vad gäller belöningar följs detta. 
Däremot utdelas och redovisas inte alltid 
bidragen på samma sätt. Även på denna 
punkt är en uppstramning av handlägg-
ningen nödvändig. 

Stadgarna föreskriver vidare, att stif-
telsen efter stiftarnas frånfälle ska svara 
för vård och underhåll av stiftarnas grav-
plats. Lars och Astrid Alberger är grav-
satta i gravkor 21 på Maria Magdalenas 
församlings kyrkogård i Stockholm. Grav-
koret kallas det Greiff-Wennerquist-Fogel-
strömska gravkoret. Det är ett gammalt 
gravkor från början av 1700-talet, som 
förvärvades av handlanden Johan Greiff, 
och som därefter övertogs av släkterna 
Wennerquist och Fogelström. Rätten till 
gravkoret övergick på 1950-talet till f d 
generaldirektören i Vattenfallsstyrelsen 
Waldemar borgquist och hans hustru, 
född Fogelström. Lars Alberger var född 
och uppvuxen i Maria församling och var 
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väl förtrogen med kyrkan och dess omgiv-
ningar. Han hade genom sin tjänstgöring 
i Vattenfallsstyrelsen samarbetat med en 
medlem av familjen Fogelström och gjorde 
därför en framställan till borgquist om att 
stoftet av honom och hans maka skulle få 
insättas i gravkoret. I gengäld skulle han 
medverka i renoveringen av koret och dess-
utom sörja för dess framtida vård. En över-
enskommelse kom till stånd, och urnor med 
stoftet av makarna Alberger är placerade i 
gravkoret. Utöver dessa urnor finns ytterli-
gare ett antal urnor på en hylla i koret och 
kistor under golvet. Makarna Albergers 
gravplats kan inte avskiljas från gravko-
ret i sin helhet, varför uppgiften att vårda 
och underhålla måste anses gälla hela grav-
koret. Det bekräftas också i en skrivelse, 
som Lars Alberger ingav till kyrkorådet i 
juli 1963 och av kyrkorådets beslut i okto-
ber 1963. Krigsvetenskapsakademien som 
förvaltar stiftelsen har därför skyldighet att 
med medel från stiftelsen vårda och under-
hålla gravkoret. Det är nu åtskilliga år se-
dan en mer omfattande renovering kom till 

stånd. Vid en besiktning av koret under vå-
ren 2011 framgick det, att det inte förelig-
ger något omedelbart behov av renovering. 
Det åligger emellertid Akademien att hål-
la sig underrättad om gravkorets tillstånd 
och vid behov avdela medel för att uppfylla 
stadgarnas krav.

Albergers stiftelse har under många år 
givit Krigsvetenskapsakademien möjlighet 
att utdela belöningar och bidrag och även 
utnyttja bidrag för viktiga uppgifter inom 
Akademien. Härigenom har Akademien 
kunnat göra insatser för Sveriges försvar 
och genom stiftelsen gjort sig mera känd 
utåt. Med en fortsatt god förvaltning och 
grannlaga granskning vid utdelning av be-
löningar och bidrag talar allt för att stif-
telsen även fortsättningsvis blir en värde-
full tillgång i Krigsvetenskapsakademiens 
verksamhet.

Författaren är överste 1.gr och ledamot av 
KKrVA.
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