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Reglemente för Alvarengas prisfond 
 
§ 1. Alvarengas prisfond, stiftad genom testamente av Svenska Läkaresällskapet år 

1883 avlidna ledamot, professorn i Lissabon, medicine doktor Pedro Francesco da 
Costa Alvarenga, har till ändamål att genom sin ränteavkastning sätta Sällskapet i 
tillfälle att belöna värdefulla, av svenska medborgare författade, till tävlan 
inlämnade otryckta skrifter över ämnen tillhörande det medicinska 
forskningsområdet. 

 
§ 2. Fondens kapital, som ej får minskas, utgöres av: 
a) de Sällskapet genom donators testamente tillfallna medlen, utgörande ett belopp av 

18.320 kr. 
b) besparade räntemedel och outdelade pris, som enligt donators förordnande skola 

läggas till kapitalet. 
 
§ 3. Fonden, som i Sällskapets räkenskaper skall hava sitt särskilda konto, förvaltas av 

Sällskapets nämnd. Fondens räkenskaper avslutas årligen med den 30 september 
och granskas av Sällskapets revisorer. 

 
§ 4. Den belöning, Sällskapet av fondens tillgångar utdelar såsom pris, utgöres av det 

sist förflutna årets ränta å kapitalet med avdrag för de utgifter, som för detta 
reglementes tillämpning kunna erfordras. 

 
 Före september månads utgång varje år bestämmer Sällskapet, efter förslag av 

nämnden, prisets storlek. 
 
§ 5. På högtidsdagen i oktober tillkännagiver ordföranden det utfästa priset jämte 

bestämmelserna för tävlingen. Sekreteraren kungör därefter detta ofördröjligen i 
Sällskapets tidskrift. 

 
§ 6. Tävlingsskrift i 3 exemplar, försedda med valspråk och åtföljda av förseglad 

namnsedel, skall vara inlämnad till Sällskapets sekreterare senast kl 12 på dagen 
den 1 nästföljande mars. Namnsedeln tillvaratages av sekreteraren och får brytas 
endast i det fall, att skriften bliver med pris belönad. 

 
 Tävlingsskrift, vars författare giver sig till känna, innan Sällskapet fattat beslut 

angående priset utdelande, ävensom tävlingsskrift, som inlämnats för annat 
Svenska Läkaresällskapets pris, är från deltagande i tävlan utesluten. 

 
§ 7. Varje inlämnad tävlingsskrift granskas och bedömes av (trenne) sakkunnig(a). 

Denna utses av Sällskapet, efter förslag av nämnden under första hälften av mars 
månad. 

 
 En och samma person kan väljas till granskare av flera skrifter. 
 



 Alvarengas prisfond 
 
 
 
 
 Skulle vald sakkunnig avsäga sig granskningsuppdraget eller bliva hindrad att 

detsamma fullgöra, skall Sällskapet så fort som möjligt, efter förslag av nämnden, 
utse ny sakkunnig i den avgångnes ställe. 

 
Till sakkunnig må icke utses medlem av nämndens första avdelning. 
 
§ 8. (De sakkunniga böra såväl var för sig som ock, om möjligt gemensamt granska till 

deras bedömande överlämnad skrift, varefter de över densamma avgiva antingen 
ett samfällt eller var och en sitt särskilda utlåtande, som insändes till Sällskapets 
sekreterare före utgången av april månad.) 

 
§ 9. Efter det att nämnden tagit del icke blott, av de sakkunnigas utlåtanden utan även 

av de tävlingsskrifter, (som av minst två sakkunniga förklarats värdiga det utfästa 
priset) skall nämnden på sista sammankomsten i maj skriftligen meddela 
Sällskapet vilken tävlingsskrift den anser vara framför de övriga förtjänt av att med 
pris belönas. 

 
 Skulle bland de granskade skrifterna endast en hava blivit av minst två sakkunniga 

förklarad prisvärdig, anmäler nämnden densamma hos Sällskapet till erhållande av 
priset. Saknas även sådan skrift, förbliver priset outdelat. 

 
 Nämndens förslag intages i protokollet för dagen, och vid följande sammankomst 

fattar Sällskapet beslut angående prisets utdelande. 
 
§ 10. På årsdagen av professor da Costa Alvarengas dödsdag, den 14 juli, skall pris-

tagare underrättas om honom tillerkänt pris. Priset överlämnas på Sällskapets 
högtidsdag i oktober åt närvarande pristagare; åt frånvarande tillsändes det med det 
snaraste genom sekreterarens försorg. 

 
§ 11. Efter avslutad tävlan återlämnas tävlingsskrift till författaren, så framt han, efter att 

hava styrkt sitt författarskap, därom anhåller; i annat fall överlämnas skriften till 
Sällskapets bibliotek. 

 
§ 12. Ändringar i detta reglemente kunna göras, med villkor att det med fonden avsedda 

syftemålet iakttages. Väckes förslag till ändring, skall nämnden däröver avgiva 
utlåtande, innan frågan av Sällskapet avgöres. 

 
 
                               ------------------------------------ 
 
 
Angående fondens tillkomst se F. Lennmalms, Sv. Läkaresällsk. hist. 1808-1908, sid 443. 
 
Första reglementet antaget d. 20 maj 1890. Nytt reglemente d. 22 maj 1906. Ändringar: d. 22 
april 1919, d. 10 jan 1922, d. 27 april 1926 och d. 17 febr. 1942. 


