SIGNE OCH ANE GYLLENBERGS STIFTELSE

REGLEMENTE FÖR DEN
MEDICINSKA VERKSAMHETEN
Signe och Ane Gyllenbergs stiftelses ändamål är enligt
stiftelseurkunden och de av justitieministeriet för
stiftelsen fastställda stadgarna att understöda medicinsk
och därtill ansluten naturvetenskaplig forskning, särskilt
på området för huru det fysiska och människans fysiska
funktioner påverkas av det andliga och själsliga samt på
blodforskningens område.
Stiftelsens syftemål förverkligas dels i enlighet med den
allmänna avdelningens (A) reglemente, dels i enlighet
med de bestämmelser, som gäller för fonden för
medicinsk specialforskning (B).
A.
För den allmänna avdelningen gäller bl.a. följande
bestämmelser.
1. Avkastningen användes till utgivande av
stipendier, vilka kan vara såväl forsknings- som
resestipendier, eller understöd för publicering av
litteratur, allt varigenom sådan medicinsk eller därtill
ansluten naturvetenskaplig forskning befordras, vilken
till sitt objekt valt de "psykosomatiska relationerna" själens inverkan på kroppen - hos individer, vilka
vedertaget språkbruk betecknar som psykiskt normala.
Dessa bestämmelser må dock icke tolkas alltför snävt,
blott själva grundprincipen förblir intakt. Särskild
uppmuntran skall givas de forskare, vilka behandlar
följande problem:
a)
psykiska faktorers inverkan på blod
och blodcirkulation
b)
psykiska faktorers inverkan på
andra organ
c)
den mekanism, som förmedlar
denna påverkan
d)
psykiska faktorer som framkallare
av kroppssjukdomar
e)
terapeutiska konsekvenser av
kännedomen om psykiska faktorers
inverkan på kroppen.
2. Stipendium eller understöd må gärna
tilldelas forskare, som är beredd att gå helt nya vägar;
att de måhända icke leder till målet får icke i och för sig
utgöra ett hinder, blott den sökandes uppsåt är redligt.
3. Stipendiat, vilken dokumenterar sig som en
framgångsrik forskare, må tilldelas nya stipendier eller
större understöd.
4. Stipendium må icke utdelas för att
befrämja sådan forskning, vars resultat uppnås genom
plågsamma djurexperiment.
B.
För fonden för medicinsk specialforskning gäller vad
som är föreskrivet för den allmänna avdelningen och
härutöver bl.a. följande bestämmelser:
1. Avkastningen användes till utgivande av
stipendier, vilka kan vara såväl forsknings- och studiesom resestipendier, understöd för publicering av
litteratur, och i övrigt för understödande av allt,
varigenom sådan medicinsk eller därtill ansluten
naturvetenskaplig forskning befordras, som är inriktad

på frågeställningen huru det fysiska och människans
fysiska funktioner påverkas av det andliga och själsliga
hos individer , vilka vedertaget språkbruk betecknar
som psykiskt normala. Dessa bestämmelser må dock
icke tolkas alltför snävt, blott själva grundprincipen
förblir intakt.
2. Stipendium må endast tilldelas person,
som avlagt medicinekandidatexamen, motsvarande
examen vid utländsk högskola eller jämförbar examen
inom den naturvetenskapliga disciplinen vid inhemsk
eller utländsk högskola. Resestipendium kan dock
beviljas även personer, som icke avlagt akademisk
examen. Styrelsen har att vid bedömandet av de
sökandes kompetens fästa avgörande vikt vid deras
grundskolnings soliditet, redbarhet i uppsåtet och
kvalifikationer för vetenskapligt arbete överhuvudtaget.
3. Då medicinsk forskning har ådagalagt att
det primärt sjukdomsalstrande i många fall står att söka i
det "psykiska" bör den forskning och de studier som
skall befordras gälla detta primära område. Härvid bör
arbetet inriktas på utbyggandet av kunskapen om
människans andliga, själsliga och fysiska konstitution,
jagets betydelse, moraliska värdens inverkan på
människans hälsa och dessa faktorers oavbrutna
växelverkan samt bygga på ett ingående studium av
människan såsom en helhet.
4. Stipendium eller understöd må gärna
tilldelas forskare, som är beredd att gå helt nya vägar;
att de måhända icke leder till målet får icke i och för sig
utgöra ett hinder, blott den sökandes uppsåt är redligt.
5. Stipendiat, vilken dokumenterar sig som en
framgångsrik forskare, må tilldelas nya stipendier.
Tillräckligt stora forskningsunderstöd bör
utdelas och gärna avse att för stipendiaten möjliggöra en
av ekonomiska bekymmer ostörd forskning under en
följd av år.
6. Stipendium må endast tilldelas sökande,
vilka i sin forskning och sina studier följer en
vetenskapsriktning, som bygger på av Rudolf Steiner
angiven grund.
Stipendium kan även beviljas för forskningar rörande
verkningar av sådana läkemedel, som för närvarande
tillverkas vid läkemedelsfabriken Weleda i Arlesheim.
Vidare må stipendium beviljas för forskningsarbeten på
det speciella område, där Rudolf Steiner angivit "fysisk"
grund till "psykisk" sjukdom.
För den händelse avkastningen av fonden gör det
möjligt kan jämväl beslut fattas om utgivande av
understöd för forskningsuppgifter inom biodynamiskt
jordbruk, för "heileurythmi" och för att på stiftelsens
försorg ett laboratorium inrättas och upprätthålles,
uteslutande för bedrivande av sådan forskning och
sådana studier, som avses i det ovanstående och som
bygger på av Rudolf Steiner angiven grund.
7. Understöd må icke utdelas för att befrämja
sådan forskning, vars resultat uppnås genom plågsamma
djurexperiment.

(Stadfästa av styrelsen 13.3.1954 jämte ändringar 27.4.1960,
13.5.1965 och 18.5.1971)

