Gissa hur mycket Inga-Maja
och hennes syster testamenterade
till medicinsk forskning!

Systrarna Inga-Maja, på bilden, och Anna-Gerd Larsson skänkte det stora och väl förvaltade arvet efter sin pappa till SSMF för att användas inom
svensk medicinsk forskning.

– Över 50 miljoner kronor? Gudrun Hållars, kanslichef
på Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning, SSMF,
trodde knappt sina öron. En boutredare i Värmland ringde och meddelade att systrarna Inga-Maja och AnnaGerd Larsson i Likenäs testamenterat så mycket pengar
till svensk medicinsk forskning.
Systrarna Larssons stora testamente var en kombination av den förmögenhet som deras far, diverse
handlaren Emil Larsson, byggt upp och det sparsamma
liv som systrarna själva levde.
Emil Larsson, som var en sann entreprenör, bedrev
handel med allt från specerier, kläder och hattar till
spannmål och skog.
Bara ett år efter att Emil Larsson sålt sitt livsverk
1957 dog han. Då uppdagades det att Emil investerat
sina pengar väl – i stora skogsegendomar och i aktier i
bolag som Ericsson, Volvo och Uddeholm.

Emil efterlämnade också ett annat viktigt arv – sparsamhet. I en intervju i en lokaltidning sa den äldre av
Emils två döttrar, Inga-Maja:
–Pappa lärde oss tidigt att
vara försiktiga med pengar.
Eftersom bägge systrarna
var barnlösa och inte ville att
deras kvarlåtenskap skulle
Systrarna Inga-Maja och Anna-Gerd
tillfalla Allmänna arvsfonden Larsson i sitt hem.
skrev de tidigt ett gemensamt testamente.
När testamentet, efter Anna-Gerds och Inga-Majas
bortgång, öppnades visade det sig att de testamenterat aktier, mark och fastigheter för över 50 miljoner
kronor till Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning, SSMF. En gåva som gör det möjligt för en rad
skickliga forskare att öka ansträngningarna att hitta
nya sätt bota och lindra olika sjukdomar.

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.

