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Reglemente för stiftelsen E. Reuterskiölds fond 
 
§ 1. Ernst Reuterskiölds fond, ursprungligen stor 50,000 kronor, stiftad av apotekaren Ernst 
Reuterskiöld och hans maka Jenny Reuterskiöld, född Lindberg, genom testamente den 20 juni 
1904 och överlämnad till Svenska Läkaresällskapet den 21 oktober 1930, har till ändamål att 
genom sin ränteavkastning sätta Svenska Läkaresällskapet i tillfälle att 
 

• dels med pris utan tävlan belöna värdefulla av svenska medborgare författade arbeten i 
kirurgi, 
 

• dels till svenska med. doktorer eller licentiater utdela resestipendier för studier utomlands 
kirurgi under en tidslängd av minst två månader. 

 
§ 2. 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. 
 
§ 3. Sedan av fondens avkastning årligen minst en sjättedel blivit lagd till dess kapital, användes 
återstoden av upplupna räntemedel i jämna hundratal kronor till utdelande vart fjärde år av 
fondens pris och övriga år av dess resestipendium, varvid iakttages, att priset utdelas samma år, 
som Svenska Läkaresällskapets jubileumspris utdelas inom klassen för anatomi m m. Vad som 
icke utdelas lägges till fondens kapital. 
 
Om Ernst Reuterskiölds pris 
 
§ 4. I september månad före varje prisutdelningsår bestämmer Sällskapet, efter förslag av 
nämnden, storleken av nästkommande års pris. På Sällskapets högtidsdag tillkännagiver ord-
föranden det utfästa priset jämte bestämmelserna därför. Sekreteraren kungör därefter detta 
ofördröjligen i Sällskapets tidskrift. 
 
§ 5. I januari månad det år, priset skall utdelas, väljer Sällskapet, efter förslag av nämnden, trenne 
sakkunniga för avgivande av utlåtande angående prisets utdelning. Varder sakkunnig förhindrad 
att fullgöra uppdraget, utser Sällskapet snarast annan sakkunnig i dennes ställe. 
 
§ 6. De sakkunniga äga att granska och bedöma de under de fyra, prisutdelningsåret närmast 
föregående kalenderåren utkomna arbeten i kirurgi, som icke blivit i annan ordning med något 
Svenska Läkaresällskapets pris belönade; och skola de sakkunniga senast före utgången av maj 
månad till Sällskapets sekreterare avlämna antingen ett samfällt eller särskilda utlåtanden, huru-
vida priset bör utdelas och, i ty fall, vilken författare bör erhålla detsamma. 
 
§ 7. Efter det att nämnden tagit del av de sakkunnigas utlåtanden, skall nämnden på första 
sammankomsten i september skriftligen meddela Sällskapet resultatet av de sakkunnigas gransk-
ning. I det fall, att minst två av de sakkunniga föreslagit en och samma person till erhållande av 
priset, anmäler nämnden dessa förslag till stadfästelse av Sällskapet; i övriga fall skall nämnden 



avgiva eget yttrande, huruvida och till vem priset bör utdelas. Nämndens skrivelse intages i 
protokollet för dagen, och vid följande sammankomst fattar Sällskapet beslut angående priset. 
 
§ 8. På högtidsdagen i oktober tillkännagiver ordföranden Sällskapets beslut och överlämnar 
priset till den person, som hedrats med denna utmärkelse och är närvarande; åt frånvarande 
tillsändes priset genom sekreterarens försorg. 
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Om Ernst Reuterskiölds resestipendium 
 
§ 9. I september månad det år stipendiet utdelas, fastställer Sällskapet, efter anmälan från 
nämnden, stipendiets storlek, varefter sekreteraren låter i Sällskapets tidskrift införa ett till-
kännagivande, i vilket stipendiet förklaras till ansökan ledigt under en månads tid, räknat från och 
med den 1 oktober. 
Ansökan insändes till Svenska Läkaresällskapet och skall innehålla uppgift om syftemålet med 
resan samt om den eller de frågor, sökande ämnar göra till föremål för studier. 
Sökande, som måste vara inländsk ledamot av Sällskapet, skall till sin ansökan foga vederbörligen 
styrkt meritförteckning. 
 
§ 10. Nämnden åligger att pröva de insända ansökningarna och att inom november månad 
inkomma till Sällskapet med förslag angående stipendiets utdelande, varefter Sällskapet inom 
december månad fattar beslut i saken. 
 
§ 11. Stipendiat skall fullgöra resan inom loppet av året näst efter det, varunder han erhållit 
stipendiet. Skulle hinder härför möta, bör anmälan därom skriftligen göras hos Sällskapet, som, 
efter det nämnden avgivit yttrande i frågan, antingen godkänner hindret eller förklarar stipendiet 
förverkat. 
 
§ 12. Vid tiden för avresan bekommer stipendiat halva beloppet av stipendiet. En fjärdedel av 
stipendiet får lyftas efter det stipendiat vistats utrikes sex veckor, den återstående fjärdedelen 
erhåller stipendiat, så snart han, senast tre månader efter stipendietidens slut, inlämnat till 
Sällskapet en redogörelse för studieresan. 
 
Om ändring i reglementet 
 
§ 13. Varje gång, som fondens kapital på grund av räntetillskott eller av annan anledning ökats 
med 25,000 kronor, skall Sällskapet efter förslag av nämnden bestämma, huruvida prisets och 
stipendiets storlek eller dessa antal skall ökas. 
 
§ 14. Ändringar i detta reglemente kunna göras med villkor att det med fonden avsedda syfte-
målet iakttages. Väckes förslag till ändring, skall nämnden däröver avgiva utlåtande, innan frågan 
av Sällskapet avgöres. 
 
Angående fondens tillkomst se Sv. Läkaresällsk. Förh. d. 21 okt. 1930. 
Reglementet antaget d. 4 maj 1937. 
 
 
 
 


