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Unik gåva ger miljonbelopp till canceroch alzheimerforskning
Cancerfonden och Alzheimerfonden erhåller tillsammans cirka 25 miljoner
kronor (2,7 miljoner euro) efter att en unik Mercedes-Benz 500K Spezial
Roadster från 1934 sålts på en prestigefylld bilauktion i Tyskland. Bilen
skänktes av en privatperson och försäljningspriset är den största enskilda
gåva som Alzheimerfonden någonsin mottagit. För Cancerfonden är det
den näst största.
– Detta är en oerhört generös gåva och en fantastisk gest från givaren, säger
Stefan Bergh, generalsekreterare på Cancerfonden. Pengarna som
försäljningen av denna bil inbringat utgör den näst största enskilda gåva som
Cancerfonden någonsin tagit emot.

– Med denna gåva lämnar givaren ett viktigt bidrag i kampen mot två av vår
tids största hot mot folkhälsan – cancer och Alzheimers sjukdom, fortsätter
Stefan Bergh.
Liselotte Jansson, generalsekreterare på Alzheimerfonden håller med.
– Denna unika gåva gör det möjligt att komma ett steg närmare vårt mål att
hitta ett botemedel mot Alzheimers sjukdom, den vanligaste formen av
demenssjukdom.
– Fortfarande är demenssjukdomar till hundra procent dödliga och antalet
drabbade förväntas dubbleras till år 2050. Därför är det så viktigt att vi som
största bidragsgivare till svensk demensforskning nu kan intensifiera stödet,
poängterar Liselotte Jansson.
Denna sällsynta och omsorgsfullt renoverade Mercedes-Benz såldes på en
specialauktion på Mercedes-Benz museet i Stuttgart, Tyskland den 12 juli.
Det tillverkades endast ett fåtal bilar av denna exklusiva modell som väldigt
sällan erbjuds till försäljning. Den förre ägaren, som vill vara anonym, skänkte
75 procent (cirka 19 miljoner kronor) av bilen till Cancerfonden och 25
procent (cirka 6 miljoner kronor) till Alzheimerfonden för att bidra till viktig
klinisk forskning.
– Cancerfondens vision är att besegra cancer. Tack vare alla generösa gåvor
som vi får - stora som små - kan vi årligen finansiera cirka 450
forskningsprojekt som för oss närmare denna vision, avslutar Stefan Bergh.
Mer information om bilen hittas på auktionshuset Bonhams webbplats
För mer information vänligen kontakta:
Liselotte Jansson, Generalsekreterare Alzheimerfonden,
070-481 70 43, liselotte@alzheimerfonden.se
Petra Rosén, PR- och pressansvarig Cancerfonden
08-677 1043, petra.rosen@cancerfonden.se
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Alzheimerfonden är den insamlingsorganisation i Sverige som bidrar allra
mest till forskningen kring demenssjukdomar. Ett vetenskapligt råd, lett av
några av Sveriges främsta forskare, granskar alla forskningsansökningar och
väljer ut de mest lovande projekten för beslut av Alzheimerfondens styrelse.
De flesta rör Alzheimers sjukdom, men vi stöder även forskning kring andra
typer av demenssjukdomar. Stora framsteg har på senare tid gjorts inom
forskningen, men mer resurser behövs för att få fram botemedel och
bromsmedicin. Alzheimerfonden ger också stöd till projekt som kan göra det
lättare för drabbade och anhöriga att leva med sjukdomen.
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