Sjuksköterskan som skänkte alla sina
besparingar till medicinsk forskning

Genom att tidigt börja köpa aktier och samtidigt leva mycket sparsamt kunde leg. sjuksköterskan
Anna Lundgren testamentera över 10 miljoner kronor till svensk medicinsk forskning.

Fotot här borde få en hedersplats i laboratorierna hos
några av Sveriges mest lovande cancerforskare – det
är nämligen en generös gåva från sjuksköterskan Anna
Lundgren som bidrar till att göra deras forskning möjlig.
I sitt testamente hade Anna Lundgren skrivit att
aktier för över 10 miljoner kronor samt värdefulla
möbler och prydnadsföremål skulle tillfalla Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning, SSMF, och användas
för cancer- och stamcellsforskning.
Att Anna Lundgren kunde ge en så stor gåva till SSMF
hade två viktiga förklaringar.
Dels började hon redan under sina första år som
sjuksköterska att köpa små poster aktier i svenska stor
bolag – aktier som med tidens gång och Annas banks
förvaltning växte allt mer i värde.
Dels var Anna en mycket sparsam person. ”Hon var
mycket generös mot sina vänner och mot människor
som på olika sätt hjälpt henne men oerhört snål mot sig
själv,” berättar väninnan Marlene Sverkersson.
”Anna hade enkla vanor och unnade sig till exempel
aldrig att gå på bio eller teater. När jag på senare år –

Anna blev 97 år – hjälpte henne att köpa kläder var hon
mycket noga med att det måste vara billigt.”
Att Anna Lundgren ville stödja just cancerforskning är
lättförståeligt. Som sjuksköterska på Södersjukhuset i
Stockholm och företagssjuksköterska på SARA-bolaget
såg hon hur cancer ständigt skördade nya offer.
Cancer grep också bokstavligen in i Anna Lundgrens
eget liv. Hennes stora kärlek, en präst som hon var förlovad med, gick bort i cancer.
Dessutom fick Anna Lundgren själv en cancerdiagnos
i 80-årsåldern – den gången lyckades dock läkarna få
bukt med cancern.
För Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning,
SSMF, blev Anna Lundgrens gåva ett viktigt tillskott i
kampen mot cancer – en av de många sjukdomar där
SSMF stödjer forskare på deras väg mot nya viktiga
genombrott i forskningen.
Ett kännetecken hos SSMF, som kanske bidrog till att
Anna Lundgren valde att stödja just SSMF, är sparsamhet. SSMF:s omkostnader ligger avsevärt under den
gräns som 90-konto satt upp.

Vill du också ge ett bidrag, stort som litet, till svensk medicinsk forskning, läs mer på ssmf.se eller ring SSMF på 08-33 50 61.
Där kan du också beställa SSMF:s folder om att skriva testamente. Plusgiro 90 11 09-9. Bankgiro 901-1099. Swish 1239011099.

