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Inledning
I denna sammanställning vill vi förmedla information om all den nytta och glädje de utdelningar och
stipendier som delas ut genom Chalmersstiftelsen, ger våra forskare, studenter och hela Chalmers.
Stiftelsen Chalmers tekniska högskola (nedan kallad Chalmersstiftelsen) är ägare av högskolan. Det är
stiftelsens uppgift att stödja ändamål som gagnar Chalmers utveckling. Vi förvaltar ett eget kapital på
två miljarder kronor och avkastningen går till olika projekt vid Chalmers tekniska högskola.
Chalmersstiftelsen förvaltar också 64 anknutna stiftelser och 24 gåvomedelsfonder (nedan kallat
fonderna) som har till uppgift att stödja utbildning, forskning och andra ändamål vid Chalmers
tekniska högskola. Tillsammans har stiftelserna ett kapital om 271 miljoner kronor och
gåvomedelsfonderna 109 mnkr.
Stiftelserna har en egen lagstiftning, stiftelselagen, och dessa står under länsstyrelsens tillsyn.
Gåvomedelsfonderna har en friare reglering och är ofta tänkta att förbrukas under en viss tidsrymd,
medan stiftelserna är tänkte att leva vidare i evig tid. Den äldsta fortfarande levande stiftelsen
bildades 1858 och den yngsta 1995. De friare gåvomedelsfonderna tillkommer och avslutas löpande
under åren. Bedömning av ansökningar och därefter förslag av stipendiater utförs av berörda
institutioners utsedda behöriga forskare, som har bäst kompetens inom ämnesområdena. Beslut om
stipendiater fattas av Chalmersstiftelsen, som garant för att de uppsatta riktlinjerna följs.
Ändamålen för fonderna är skiftande, vissa är specifikt knutna till ämnesområden och institutioner
medan andra är mer fria. Gemensamt är att de alla riktar sig till ändamål inom Chalmers. Många
fonder ger stöd till forskare så att de kan delta vid konferenser runt omkring i världen. De som
beviljas stöd för detta gör oftast en presentation, i form av en föredrag eller utställande av en poster.
Donationsstipendierna: Under åren har det gjorts ett flertal donationer till Chalmers, vilka skall
användas till behövande och flitiga teknologer vid högskolan. Många donationer är mycket gamla,
vissa är större och andra är mycket små. För att kunna hantera de likartade donationerna utlyses
dessa samtidigt under benämningen ”Donationsstipendierna”. De utlyses på våren och urvalet sker
efter det att sommarens tentamensperiod är över. De studenter som sökt stipendier rangordnas
efter betyg och studietakt och beviljas stipendium därefter. Hänsyn tas givetvis också till om
stipendiet skall gå till en viss institution. Det beviljade stipendiet är idag 7000 kr per teknolog.
Stipendiet betalas ut i december.
Under året har 349 stycken stipendier utbetalats om 7 000 kr vardera, av 1 983 sökande.
Sammanlagt 2 443 000 kr.
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Några fonder har ett friare ändamål än strikt forskning och utbildning. Dessa benämns ”Högskolans
bästa” och kan tilldelas som stöd till föreningar knutna till Chalmers, till särskilda arrangemang eller
tillfällen som jubiléer osv.
Sammanlagt har de anknutna stiftelserna delat ut 7,8 mnkr (6,9) och gåvomedelsfonderna har delat
ut 11,4 mnkr (10,1) till ändamål vid Chalmers. Chalmersstiftelsen självt har delat ut 47,1 mnkr (42,2).
Tillsammans ger dessa stipendier och bidrag våra forskare och studenter stöd och en möjlighet att
utvecklas inom sina områden med hjälp av medel de annars inte hade haft. Vi är mycket tacksamma
över de donationer vi erhållit för hela Chalmers bästa och vill här visa allt gott de har åstadkommit.
Först redovisas utdelningarna vid Chalmersstiftelsen, därefter följer våra anknutna stiftelser och
sammanställningen avslutas med våra gåvomedelsfonder. Fonderna presenteras med en kort historik
över fondens tillkomst, en ändamålsbeskrivning för fonden samt årets utdelade stipendier och hur de
har använts. Fonderna redovisas i fallande ordning efter utdelat belopp.

***
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Utdelningar från Chalmersstiftelsen
Stiftelsens satsningar
Chalmersstiftelsen bildades 1994 av svenska staten och är ensam ägare till Chalmers tekniska
högskola AB. Stiftelsen skall verka för att högskolan bedriver utbilning och forskning på en
internationellt hög nivå och skall finansiera uppdrag som är till värde för Chalmers. Satsningarna skall
snabbare och mer offensivt, än vad som annars vore möjligt, föra Chalmers framåt inom aktivt valda
och definierade utvecklingsområden. Under åren har detta gett över tre miljarder till Chalmers enligt
följande:
Stiftelsens utdelningar, satsningar och ägartillskott 1994 - 2014 (kr)
Ägaråtaganden
Förnyelsesatsningar
Samverkansuppgiften
Totalt

1 004 000 000
1 915 000 000
347 000 000
3 266 000 000

Ändamål: finansiera uppdrag som stiftelsen bedömer vara av värde för Chalmers.
Utdelning: 47 mnkr delades ut och 42 mnkr av dessa delades ut till Chalmers som stiftelsesatsningar.
Projekten beskrivs nedan:
Excellenssatsning på unga forskare, 16 mnkr
Chalmers framtida styrka är avhängigt av vilken fakultet (lärare/forskare) som finns och att fakulteten
erbjuds attraktiva villkor. Redan vid rekrytering av personer som ska meritera sig för en plats i
fakulteten (forskarassistenter) måste villkoren vara sådana att Chalmers kan konkurrera
framgångsrikt om de bästa unga forskarna i världen. Dessa skall känna att Chalmers kan erbjuda en
plattform för utveckling inom forskning, utbildning och nyttiggörande. Varje sådan rekrytering är en
nyckelrekrytering och en satsning på ett forskningsområde som ger Chalmers möjligheter att ligga i
forskningsfronten i framtiden. Projektet har möjliggjorts av stiftelsesatsningarna Ung Excellens 1 och
2. De två genomförda internationella rekryteringsomgångarna 2010 och 2012 har annonserats i
breda områden för att kunna hitta verklig excellens. Utöver egen lön har satsningen omfattat medel
till bl.a. en doktorand, drift och resor. Dessutom har ett mentors-/ coachningspaket med möjlighet
till hjälp vid flyttning ingått. Två av de rekryterade har under året befordrats och fortsätter nu som
docenter på Chalmers. Stiftelsens stöd har varit avgörande för att kunna göra denna satsning inom
”Grundläggande vetenskaper” och inom de styrkeområden som idag inte har statliga strategiska
medel, dvs. Life Science Technology, Informations- och kommunikationsteknik (IKT) och
Samhällsbyggnad. En tredje satsning kommer att starta under 2015.

Satsning på Chalmers Innovationssystem, 8 mnkr
Nyttiggörandet är idag ett tydligt konkurrensmedel inom universitetsvärlden. Chalmers har beslutat
och etablerat en plan för att konsolidera och accelerera sitt innovationssystem, med ett nybildat
innovationsbolag som en nyckelaktör för ”Venture Creation”. Stiftelsen har under 2014 finansierat en
viktig del av driften av innovationsverksamheten inom Chalmers. 6,1 mnkr till Stiftelsen Chalmers
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Innovation och 1,4 mnkr till AB Chalmersinvest. Bidragen har betytt mycket i strävan att nå målet att
bli internationellt ledande inom området effektivt nyttiggörande.

Rekrytering av internationella studenter, 7 mnkr
Satsningen startade 2011 och riktar sig mot rekrytering av internationella studenter utanför EU/EES.
Hösten 2014 registrerades 221 (138) avgiftspliktiga studenter. Av dessa har 34 (26) nya studenter fått
Avancez-stipendier samt tre tävlingsstipendier (Kina, Indien och Brasilien). En rekryteringsgrupp och
en rekryteringsmodell har byggts upp, med sikte på excellenta studenter. Innehavarna av Avancezstipendier erhåller en välgrundad känsla av tillhörighet och stolthet som Chalmerist och blir goda
ambassadörer i världen. Det statliga beslutet om krav på studieavgifter skulle allvarligt påverkat
Chalmers studentsammansättning, men tack vare stiftelsens satsning har Chalmers behållit sin
internationella mastersmiljö.

MOOC – Massive Open Online Courses, 5 mnkr
Ett treårigt projekt har startats för att bygga upp och utveckla distansutbildning över internet. Detta
är ett sätt för Chalmers att synas i världen, att visa på styrkor och på sikt förhoppningsvis även att
attrahera studenter till studier på campusförlagda utbildningar. De två första MOOC som Chalmers
kommer att lansera är Introduction to Graphene Science and Technology och Sustainability in
Everyday Life. Kurserna är bland annat valda för att lyfta fram profilområden på Chalmers.Som
plattform för MOOC har Chalmers valt att investera i medlemskap i edX, ett non-profit-konsortium
grundat av Harvard och MIT 2012. I november lanserades ChalmersX på denna plattform. Genom
ChalmersX når vi de drygt 3 miljoner användare som finns registrerade hos edX. Kurserna på edX har i
genomsnitt 30 000 deltagare. Kurserna är inte poänggivande eller examinerande i traditionell
bemärkelse.

Excellenssatsning på seniora forskare IT, 1 mnkr
Projektet är inne på sitt fjärde år och löper vidare ytterligare 3 år. Chalmers rekrytering av professor
Jan Bosch, ett världsnamn inom Software Engineering, kunde ske tack vare Stiftelsens startmedel. Jan
Bosch är nu ensam ledare för Software engineering och satsningen har därmed fått en större bärkraft
och en längre tidshorisont. Chalmers långsiktiga strategiska avtal med Ericsson, som tecknats under
2014 är ett samarbete där Jan Bosch varit en viktig kugge.

Mikroteknologi, 2 mnkr
Chalmers verksamhet inom området sker huvudsakligen vid Institutionen för Mikroteknologi och
nanovetenskap (MC2) som har en av Europas modernaste icke-kommersiella renrumsmiljöer,
nanotekniklaboratoriet (NFL). NFL på Chalmers är värd för den nationella forskningsinfrastrukturen
Myfab, där de andra noderna är renrummen vid KTH och Uppsala universitet. Vetenskapsrådet är
huvudfinansiär för Myfab med närmare 10 mnkr/år. För NFL utgör detta en viktig del, men här är det
Chalmers och Stiftelsens finansiering som tillsammans utgör den viktiga basen för verksamheten.
Stiftelsemedlen användes under 2014 främst för uppbyggnad och utveckling av NFL, vilket gör att
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2015 blir det år då finansieringen till fullo fasats över till rektors fakultetsmedel. Totalt har Stiftelsen
hittills bidragit med nära 280 mnkr i investeringar inom Mikroteknologiområdet. En insats som har
givit området en fantastisk position som annars ej hade varit möjlig.

Övriga satsningar, 3 mnkr
Satsningar som är mindre till storleken och som skapar tempo och effekt i organisationen. Dessa
medel har bland annat gått till en Grafen-utställning vid Universeum. Rekrytering av en Varumärkesoch kommunikationsstrateg i ett tidigare skede än som annars varit möjligt. Stöd till Molecular
Frontiers, en global verksamhet som försöker intressera barn och ungdomar för molekylära
frågeställningar och som har ett antal nobelpristagare på sina konferenser. Stöd till invigningen av
den med SP gemensamt ägda ”state-of-art” test- och forskningsanläggningen AstaZero, för utveckling
av framtidens aktiva trafiksäkerhetssystem.

Utdelningar utöver de riktade stiftelsesatsningarna, 1 mnkr
Utöver den strategiska satsningen inom området Mikroteknologi har Stiftelsen under
verksamhetsåret enligt tidigare beslut lämnat ett driftbidrag om 1,5 mnkr till institutionen för
Mikroteknologi och nanovetenskap för att täcka institutionens avskrivningskostnader för
våtrumsbänkar vid MC2 verksamhetsåret 2014.

Kårhusprojektet
Vid den stora insamlingen till Studentkårens nya Kårhus 2001 gjordes en avsättning av
Chalmersstiftelsen för att delfinansiera byggnationen i form av ett lån kopplat till ett hyresbidrag,
motsvarande räntebetalningen. En liknande avsättning finns också under Gåvomedelsfondernas
utdelningar.
Ändamål: Relaterade kostnader för Kårhuset för Chalmers tekniska högskola gällande
hyresbetalningar till Chalmersfastigheter AB och Emils Kårhus.
Utdelning: 3 620 656 kr delades ut till Chalmers tekniska högskola AB.
Sammanlagt delade Stiftelsen ut 47,1 mnkr till utbildning, forskning och närstående verksamheter vid
högskolan.
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Stiftelsens pris
Priset har inrättats för att uppmärksamma personer inom Chalmers och deras avgörande betydelse
för högskolans framgångar och lyfta fram dem som inspirerande exempel. Priset tilldelas en
mottagare per år och delades ut för första gången år 2006. Priset består av en personlig belöning om
25 000 kr och ett verksamhetsbidrag om 100 000 kr.
Ändamål: Stiftelsens pris utdelas årligen till en person inom Chalmerssfären för förtjänstfullt, nyligen
uppnått verksamhetsresultat som tydligt främjat högskolans utveckling.

Li Wei

Utdelning: Li Wei (MSc in Wireless, Photonics and Space Engineering, 2013) får priset för excellenta
studieresultat och för sin roll som framgångsrik ambassadör för att uppmärksamma Chalmers
masterprogram internationellt och därmed attrahera toppstudenter till Chalmers från hela världen.
Stiftelsens pris 2014 inriktadess mot Chalmersstiftelsens strategiska satsning på att rekrytera
internationella studenter till Chalmers. Chalmersstiftelsen har sedan 2011 bidragit med över 31
miljoner kronor till dessa Avancez-stipendier som gjort att Chalmers kan attrahera excellenta
studenter som Wei i hård konkurrens med andra internationella universitet med väl utbyggda
stipendieprogram. Li Wei förkroppsligar akademisk excellens och har även jobbat aktivt för att främja
Chalmers ställning och attraktionskraft i världen.
Verksamhetsbidraget på 100 000kr går till CIRC (Chalmers international reception committe) som är
en del av Chalmers studentkår. Kommittén arbetar för att ta emot internationella studenter vid
Chalmers och göra dem till en del av studentkollektivet och Chalmersandan. CIRC kommer att
använda prispengarna för att bygga upp en kulturfond och för att strukturera sitt eget arbete.
Det finns cirka 100 nationaliteter representerade bland studenterna på Chalmers. Därför finns det
många traditioner och kulturella evenemang som firas av studenterna. Kulturfonden skall stödja
studenter ekonomiskt för att dela en traditionell händelse (t.ex. Holi festival, Eid, Full moon party,
Thanksgiving) från sin egen region/land som är öppen för alla studenter att delta i.
Andra hälften av prispengarna kommer att användas för att arbeta för en bättre struktur i CIRC. Då
arbetet med mottagningen ser likadan ut från år till år är det möjligt att strukturera arbetet med
månatliga mål och deadlines. Detta finns idag inte formaliserat.
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Utdelningar från de Anknutna stiftelserna
Stiftelsen Chalmerska Innovationsfonden
Harald Jacobson (E 34) bildade ett av Chalmers första moderna groddföretag, Pleo AB, som arbetade
med impregnering av trä, dekorbränning av porslin och möbel- och inredningssnickeri. Företaget
hade när det var som störst år 1975, 65 anställda på Hisingen. Vid hög ålder var Harald engagerad i
den undervisning i innovationsteknik som Chalmers erbjöd. Tillsammans med professor Torkel
Wallmark lyckades man inrätta en professur i innovationsteknik vid Chalmers, den första i Sverige,
som den generösa donationen delfinansierade med en tredjedel om året. Harald Jacobson
testamenterade större delen av sin förmögenhet (15 miljoner kr) för instiftandet av denna fond, år
1990-2000. Detta är en av de största donationerna till Chalmers i modern tid. Torkel Wallmark
skänkte även han ansenliga bidrag till fonden.
Ändamål: ”Stipendier eller lån till främjande av forskningsbaserad innovationsverksamhet vid CTH
med särskild hänsyn till bildande av småföretag i anslutning till högskolans forskning”. Fonden får
”även användas för finansiering av en professur i innovationsteknik vid CTH”.

Harald Jacobson

Torkel Wallmark

Sören Sjölander

Utdelning: 1 200 000 kr utdelades till institutionen för teknikens ekonomi och organisation: Medlen
har under perioden primärt använts för en professur, Sören Sjölander, med tillhörande aktiviteter,
dvs etablering och expansion av ämnesområdet med därtill hörande verksamhet. Ämnesområdet har
under perioden successivt etablerat sig inom Chalmers för att under senare år (från 2007) ytterligare
förstärkas både vad gäller ämnesområdets storlek, uppmärksamhet och påverkan på det omgivande
samhället. Under de senaste åren har forskningen vid avdelningen uppmärksammats både i media
och bland framstående aktörer för nyttiggörande.
Förbrukningen av medel har finansierat delar av professuren inom innovationsteknik samt delar av
två doktorander. Det är fortsatt problematiskt att finansiera doktorander i tidig fas, samtidigt som
det är av stor vikt för området att dessa doktorander rekryteras. Medlen har varit kritiska för att
fortsätta uppbyggnaden av en kritisk forskargrupp runt professuren. Resurser från
Innovationsfonden har under 2014 även använts för aktiviteter i gränslandet mellan forskning och
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nyttiggörande. Aktiviteter kring nya metoder för affärsskapande och affärsmodellering har också
genomförts i samarbete med både företag och institut i syfte att möjliggöra innovationsprocesser för
skapandet av företag och samverkan däremellan. Dessa aktiviteter är viktiga för att etablera
kontakter och nätverk som är kritiska i skapandet av nya samarbetsprojekt med industrin.
Statuternas skrivning åsyftar också hur fonden skall användas för vetenskapliga studier inom
innovationsteknik, vilket ligger i fokus för vår användning av medlen. Vår forskning inom området är
unik i dess närhet till industriell nytta och värdeskapande. Samtidigt arbetar vi för att positionera
gruppen som en av de främsta forskargrupperna inom området, något som kräver att tids avsätts för
att publicera våra resultat i framstående journaler. Fonden möjliggör bibehållandet av nuvarande
professor inom området men möjliggör också en fortsatt uppbyggnad och expansion av
kunskapsområdet.
600 000 kr gavs som stöd till bildandet av småföretag i anslutning till högskolans forskning, genom
Chalmersbolaget Encubator tillsammans med Chalmers Entreprenörskola. Fondens utdelning
användes för screening av idéer från olika forskningsgrupper på Chalmers, samt till stöttning av
initierade inkubationsprojekt. Dessa är resultaten av screeningsprocessen, där studenter matchas
med forskare för att driva innovationsprojekten som del av sina examensarbeten. Medlen är ett
viktigt bidrag för att säkerställa att fler småföretag bildas från Chalmers forskning, och att dessa får
den bästa stöttning som möjligt för att främja en positiv utveckling.
Sammanlagt delade fonden ut 1 800 000 kr.

Stiftelsen Chalmersska forskningsfonden
På Chalmerska institutets 100-årsdag, 1929, överlämnades gåvor av industriföretag och tidigare
elever vid Chalmers för inrättandet av en forskningsfond.
Ändamål: ”till anskaffandet av erforderlig instrumentutrustning och för forskningsarbetet
erforderligt material, som icke kan anses nödigt för den vanliga undervisningen;
till avlöning av behövligt biträde vid sådant arbete eller vikariatarvode;
till bidrag för kostnad vid publicering av resultat av forskningsarbete, som bedrivits vid institutet;
samt till understöd åt lärare vid institutet eller från institutet utexaminerade ingenjörer, för
studieresa, som kan anses nödig för fullföljden av visst forskningsarbete.”
Utdelning: Stipendier går främst till den sista punkten i ändamålen, till studieresor och konferenser
för unga forskare. Sammanlagt delades 1 320 000 kr ut för detta ändamål. Under 2013 och 2014
samlade Chalmers vänner in 620 000 kr för ”unga forskare”, vilka lades till Chalmersska
forskningsfonden, vilket gav en dubblering av tillgängliga medel för årets utdelning. 88 stycken
forskare fick stipendier där 13 000 var medelbeloppet som utbetaldes, 45 000 kr var det största
utbetalade stipendiet. Konferenserna ägde rum över hela världen, som exempelvis USA, Kina,
Mexiko, Tyskland, Österrike, Italien, Storbritannien, Slovakien, Norge, Brasilien, Turkiet, Island, Japan,
Slovenien, Frankrike, Spanien, Sydkorea, Canada, Portugal, Australien, Polen, Kroatien, Danmark,
Grekland och Förenade Arabemiraten. Stipendierna har beviljats till fjorton olika institutioner där
kemi- och bioteknik (23 st) är den dominerande följt utav teknisk fysik (14 st) och signaler- och
system (11 st).
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Gustaf V anländer till Chalmers 100-årsjubileum den 5 nov 1929. Platsen är de nya laboratorierna på Gibraltar och kungen mottas av rektor
Hugo Grauers m fru samt landshövding Oscar von Sydow m fru

Stiftelsen J D Cronlunds stipendiefond
Lektor Johan (John) Daniel Cronlund testamenterade 15 000kr 1950 till Chalmers tekniska högskola .
Cronlund arbetade som kamrer vid Chalmers.
Ändamål: Stipendium till en eller flera ”behövande och i sina studier framgångsrika elever”.
Utdelning: Ingår i ”donationsstipendierna”, 120 stipendier á 7000 kr, om totalt 840 000 kr.

Rektor Hugo Grauers och kamrer J D Cronlund 1917
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Stiftelsen Amanda och Hugo Frodes stipendiefond
1944 upprättade civilingenjör Hugo W. Frode sitt testamente och i detta hans vilja att upprätta en
stipendiefond. Hugo Frode examinerades från Chalmers 1892 och arbetade som arbetschef vid
Göteborgs hamnstyrelse.
Ändamål: ”stipendier åt därav förtjänta elever samt till ändamål, som främja Högskolans intressen”
Utdelning: Sammalagt har fonden delat ut 486 000 kr. Stipendierna för förtjänta elever hanterats
under ”donationsstipendierna” till Chalmers studenter. Under året delades 48 stipendier ut á 7 000
kr om sammanlagt 336 000kr.
150 000 kr har beviljats för att främja Högskolans intressen, genom projektet ”Matter space / HØJE
HUSE: at kommunikere et projekt i fuld skala”. Projektet leds av konstnärlige professorn Morten Lund
vid institutionen för arkitektur. Projektet kommer att undersöka hur tätt och hur högt man kan bygga
hus på området vid Järvvågen vid Järntorget. Husen kommer att byggas i form av heliumballonger i
full skala, 1:1, i textil och ljus för att visualisera olika möjliga höjder av höghusbebyggelse. Projektet
är en del om sex aktiviteter och kommer att byggas av arkitektstudenterna.
Diskussion om projektet har förts med Göteborgs stad. Mats Arnsmar från Byggnadsnämnden och
Björn Siesjö, stadsarkitekt, Stadsbyggnadskontoret ställer sig mycket positiva till detta initiativ att
informera och väcka debatt om stadsbyggandet i Göteborg och tillsammans utveckla dialogen mellan
medborgarna, staden och akademin. Projektet beräknas starta under våren 2015 och kommer
sannolikt att väcka stort intresse bland göteborgarna.

Morten Lund

År 2013 beviljades 235 000 kr till iordningsställandet av det historiska rum som återfunnits i
Origohuset. Rummet renoverades varsamt och kallas nu ”Lise Meitner-rummet”. Då medel kvarstod
ur det beviljade anslaget omförs de till den fortsatta utsmyckningen av Origo-huset till en
ljudinstallation. Projektet har stötts med 105 000kr omfördelade ur det ursprungliga beviljade
anslaget. Konstnären som tagit fram Ljudinstallationen är Jan Cardell och projektet leds av professor
Peter Apell, prefekt vid institutionen för teknisk fysik. Så här beskrivs projektet:
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”Mekaniska orkestrar” 1996 började Jan Cardell med de datorstyrda musikaliska inslagen i sina
mekaniska verk. Han inspirerades av en slagverkare och fyllde sedan på med stränginstrument, elbas
och marimba. Den aktuella skulpturen till Chalmers är en förlängning av dessa mekaniska orkestrar.
Från nedervåningen i Origohuset växer grässtrån som kantas av liljor gjorda av papier maché, rostfritt
stål, järn och mässing ända upp till fjärde våningen. I grunden finns elektriska spolar, och en lian på
vägen upp i den tolv meter höga skapelsen symboliserar Fantomen, de tekniska fysikernas
skyddshelgon.
Det är ett interaktivt konstverk. När besökare rör sig i rummet framkallas ljud från skulpturen, styrda
av en optisk sensor. Kunniga studenter kan även programmera in olika ljudsekvenser via en dator på
platsen.
– Därmed ger vi möjlighet till den interaktivitet som vi ställer på våra konstinstallationer nuförtiden,
kommenterar Peter Apell, professor i levande tillståndets fysik och prefekt för institutionen för
teknisk fysik på Chalmers. Som representant för Gothenburg Physics Centre är han den som
formulerat de estetiska önskemålen i samband med ombyggnaden av Origobyggnaden.”

Detalj ur Ljudinstallationen

Stiftelsen Solveig och Karl G Eliassons tilläggsfond
Denna fond är en tilläggsdonation till ”Solveig och Karl G Eliassons fond” och tillkom efter Karl
Eliassons bortgång, 1951, som en gåva från Solveig Eliasson-Skantze 1967. Fonden tog även senare
del av Solveig Eliassons dödsbo. Gåvan bestod av en fastighet på Vallgatan. Tilläggsfonden har lite
ändrade urvalskriterier än ursprungsfonden. Se minnesfonden för mer information angående Karl
Eliasson.
Ändamål: Fonden skall ”användas till främjande av den vid högskolans elektrotekniska avdelning
bedrivna verksamheten i form av bidrag till inköp och installation av apparatur och material,
bestridande av kostnader för arbetshjälp, publikationsverksamhet och studieresor ” samt
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”gästföreläsningar, föreläsningsprov och andra liknande ändamål inom det elektrotekniska området”.
Tilläggsfonden har även syftet ”för forskning och utvecklingsarbete inom de delar av tekniken som är
av betydelse för medicinsk diagnostik och terapi eller det verksamhetsområde som benämns
medicinsk teknik.”
Utdelning: Totalt delas 370 000kr ut till nio stipendiater. Yixiao Yun tilldelas 36 600 kr för deltagande
i Machine Learning Summer School i Beijing juni, samt för besök vid Shanghai Jiao Tong University
och deltagande i 9th Workshop on Artificial Intelligence Techniques for Ambient Intelligence,
Shanghai, Kina, juni-juli (S2). Minshu Xie tilldelas 106 600 kr för inköp av medicinsk utrustning inom
projektet High-T SQUID based MEG technology (MC2). Ruben Buendia tilldelas 89 340 kr för inköp av
medicinsk utrustning till projektet Point-of-care trauma diagnostics for pneumothorax using
Bioimpedance (TWT) samt resa till University of Stavanger (S2). Pegah Takook tilldelas 10 000 kr för
forskningsvistelse vid University of Tübingen juni-juli (S2). Hamidreza Taghavi tilldelas 15 000 kr för
publication av ”Elsevier Hearing Research” (S2). Karl-Johan Fredén tilldelas 50 519 kr för inköp av
mätutrustning inom projekt om benförankrade hörapparater och benledningshörsel (S2). Bejhrooz
Makki och Mona Noori Hosseini tilldelas tillsammans 42 000 kr för resa och konferensavgifter för
deltagande i IEEE Int Conf on Tools with Artificial Intellience, november, Cypern (S2). Ants Silberberg
tilldelas 19 941 kr för deltagande I Pediatric Academic Societies Annual Meeting, april 2015, San
Diego, USA (S2)

Stiftelsen Erland Erikssons donationsfond
Byggmästaren Erland Eriksson, föddes 1872 och dog 1955 i Änggården Annedal, testamenterade
nästan hälften av sina tillgångar till Chalmers tekniska högskola och den andra hälften till Göteborgs
universitet, som 1955 uppgick till 4 271,40 kr vardera, vilket idag har växt till 5,8 miljoner kronor på
Chalmers.
Ändamål: ”skall afkastningen i första rummet utgå till behöfvande lärjungar å den byggnadsteckniska
afdelningen”
Utdelning: Ingår i ”donationsstipendierna”, 32 stipendier om totalt 224 000 kr.

Stiftelsen G. Edward H. Dicksons donationsfond
1960 upprättade bankdirektören Edward Dickson sitt testamente och där i viljan att inrätta en fond
vid Sjöbefälsskolan i Göteborg.
Ändamål: ”genom stipendier, premier eller annat sätt främja undervisningen vid Sjöbefälsskolan”
Utdelning: Institutionen för sjöfart och marin teknik har tilldelats årets avkastning om 200 000 kr.
Bidraget kommer att användas som medfinansiering av uppbyggnaden av ellaborativa miljöer på
Maritiman, närmare bestämt på lastfartyget Fryken som institutionen hyr sedan några år tillbaka.
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m/s Fryken (bild: Lars Eric Carlsson)

Stiftelsen Nils Pihlblads stipendiefond
1977 erhöll Chalmers del i Nils Philblads dödsbo efter det att hans syster Eva Philblad, som enda
arvtagare, själv avlidit. Doktor Nils Philblad från Lerum dog 1966. Förutom Chalmers fick även
Uppsala universitet del i dödsboet.
Ändamål: Fonden skall ”bereda kvalificerad sökande tillfälle till vidare utbildning i kemi eller kemisk
teknologi.” ”Stipendiebeloppet är avsett att möjliggöra studieresor.”
Utdelning: 16 personer beviljades resestipendium på institutionen för Kemi- och bioteknik, om
sammanlagt 191 211 kr. Stipendiaterna mottog mellan fem och 23 tusen kronor vardera för
konferenser till bland annat USA, Frankrike, Schweiz, Kina, Japan, Sydkorea, Norge och Stockholm.

Stiftelsen Ragnar Wahlstedts fond
1970 testamenterade Ragnar Wahlstedt, som då bodde i East Orange, New Jersey, en del av sin
kvarlåtenskap till Chalmers, utan riktlinjer eller önskemål. Ragnar utexaminerades från Chalmers
1918. Tack vare Adelsköldska resestipendiet kom han 1925 till USA, där han senare kom att arbeta
och bo.
Ändamål: Fonden används ”för ändamål som gagnar verksamheten vid högskolan och vartill medel
eljest ej finns disponibla”, och hanteras under ”Högskolans bästa”.
Utdelning: Fonden delade sammalagt ut 190 000 kr.
125 000 kr delades ut i bidrag till docent Peter Forkman vid institutionen för rymd- och
geovetenskap, för inköp av laborations- och experimentutrustning för rymdobservatoriets
utåtriktade verksamhet.
Onsala rymdobservatorium har en lång tradition av riktade insatser mot grundskola och gymnasium.
Varje vecka besöks observatoriet av klasser som får både lektioner, rundvisning och guidning i
utställningslokalerna. Som ett komplement till det program som erbjuds de besökande grupperna,
vill man nu utveckla laborationer, som antingen utförs på observatoriet eller tas med till skolor.
Laborationerna skall belysa astronomers verktyg och metoder.
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40 000 kr delades ut till Chalmers sångkör för aktiviteter under året och 21 000 kr till Chalmers
seniorförening, vilket bland annat bidrog till en bussresa till Stenhuggarmuseet i Hunnebostrand
samt en rundtur i skärgården med passagerarbåten ”Nolhotten”.

Stiftelsen Odd Alberts fond
1983 erhöll Chalmers 20 000 dollar från professor Odd Alberts dödsbo. Han levde i Wall Township,
Monmouth County, New Jersy, USA.
Professor Odd Albert, född 1894, hedrades med Chalmersmedaljen 1975. Han hade efter
civilingenjörsexamen vid Chalmers 1920 verkat som professor och konsult i USA. Odd Albert hade,
inte minst genom sitt mångåriga och hängivna arbete i Chalmersska Ingenjörsföreningens USA-filial,
väsentligt främjat USA-chalmeristernas inbördes sammanhållning och deras förbindelser till det
amerikanska samhället. Indirekt förstärkte Odd Albert högskolans stora kontaktnät till vetenskaps-,
teknik- och industriföreträdare i USA.

Olof Bräutigam (M35), Odd Albert (V20) och Sven Lavemark (E46) i samband med bildandet av Odd Albert Fund hos Chalmerska
Ingenjörsföreningen, 1973
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Ändamål: ”utdelas som stipendier främst för studieresor utomlands för studerande vid högskolan.”
Utdelning: Stipendierna hanterats under ”donationsstipendierna” till Chalmers studenter. Under året
delades 22 stipendier ut om sammanlagt 154 000 kr.

Stiftelsen Erik Wijks stipendiefond
Erik Wijk skänkte 50 000 kr i obligationer vid Bergslagsbanans intressenter den 1:e mars 1904. Fyra år
senare, samma dag 1908, skänkte han ytterligare 50 000 kr i obligationer i samma bolag.
Ändamål: ”utdelas till däraf förtjänta medellösa studerande vid läroanstalten. De studerande vid
anstalten hvilka äro födda i Göteborgs och Bohus län, skola vid utdelning af understöden äga
företräde till minst två tredjedelar af sagda räntemedel.”
Utdelning: Stipendierna hanterats under ”donationsstipendierna” till Chalmers studenter. Under året
delades 19 stipendier ut om sammanlagt 133 000 kr.

Stiftelsen Schneider Electrics fond till minne av Erik Feuk
1990 tillsköt företaget Merlin Gerin SA 500 000 kr och familjen Feuk 1 000 000 kr till Chalmers för att
inrätta en stipendiefond i Eric Feuks minne. Professor Antonius Vlastos vid Högspänningsteknik och
företaget Merlin Gerin arbetade tillsammans fram statuterna för ”Merlin Gerin fond till minne av Eric
Feuk” som inrättades 1992. Merlin Gerin kom senare att ingå i koncernen Groupe Schneider och
stiftelsen bytte senare namn till Scneider Electrics fond till minne av Erik Feuk.
Ändamål: Stipendier ”till person, som bedriver studier eller forskning vid CTH med särskild inriktning
mot områden inom låg-, mellan- och högspänning.” Företrädesvis till ”person som kompletterar sin
utbildning eller bedriver forskning vid utländskt universitet och/eller utländskt företag”.
Utdelning: 136 500 kr har sammanlagt utdelats i stipendier till fem stycken forskare inom
högspänningsteknik, att forska eller åka på konferens utomlands. Stipendierna har gått till ett
femdagars studiebesök vid Siemens i Berlin för en grupp forskare. Till en forskares konferens om
högspänningsström i Poznan, Polen, samt till tre forskares konferensdeltagande vid IEEE Energy
Conversion Congress and Exposition i Pittsburg, USA.

Stiftelsen Alice och Lars Erik Landahls stipendiefond
Far och dotter Landahl upprättade ett gemensamt testamente 1971 där de beslöt att inrätta en fond
vid Chalmers i Lars Eriks och hans hustrus namn, Alice och Lars Erik Landahls stipendiefond, samt en
fond i dotterns namn, Britt-Lisa Landahls fond. Bägge fonder skulle hanteras gemensamt.
Lars Erik Landahl utexaminerades från Chalmers 1906 och tilldelades John Ericsson-medaljen samma
år. Han verkade som lärare i matematik och fysik vid Tekniska privatskolan och Slöjdföreningens
skola i Göteborg. Han arbetade även som konsulterande ingenjör.
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Ändamål: Alice och Lars Eriks fond skall gå ”till resestipendier till forskare vid Chalmers tekniska
högskola som avlagt teknisk doktorsexamen”, företräde för elektroteknik.
Britt-Lisa Landahls fond skall gå till ”främjandet av forskning och utbildning inom ämnesområdena
textilteknik och inredningsarkitektur” företrädesvis svensk hemslöjdstradition.

Lars-Erik Landahl i ritsal på Storgatan 1905, teknolog ur 2:a årskursens högre avdelning

Utdelning: Alice och Lars Erik Landahls fond har delat ut fyra forskarstipendier om sammanlagt
60 000 kr. Hana Dobsicek Trefná tilldelas 20 000 kr för forskningsvistelse vid University of Tübringen,
Tyskland (S2). Christian Fager tilldelas 20 000 kr för forskningsvistelse vid University of California, San
Diego, augusti 2014 (MC2). Xiaoming Chen tilldelas 20 000 kr för forskningsvistelse vid NIST, USA,
oktober och december 2014 (S2).
Britt-Lisa Landahls fond har delat ut 60 000 kr sammanlagt till: Ellen Ordell, 20 000 kr, för att utveckla
en pall i kompositmaterial med en armerande textil i knypplingsteknik. Karin Hedlund, 20 000 kr, till
att utveckla en prototyp av sitt examensarbete ”mjukt landskap av möbler”. Magdalena Forshamn,
10 000 kr, för att utveckla sin tanke om återanvändning av textilt avfall, att sätta tanken i historiskt
och samtida perspektiv. Philip Riedl, 10 000 kr, för en femdagars smideskurs i Sätergläntan i Dalarna..
Tillsammans delade fonderna ut 120 000 kr.

Stiftelsen Carl och Hans Lundgrens stipendiefond vid
Chalmers tekniska högskola
Hans Lundgren, född 1900 och död 1992 i Stockholm, beslöt i sitt testamente att inrätta en
stipendiefond på Chalmers i sitt och sin brors namn. Hans Lundgren utexaminerades vid Chalmers
1927. Han arbetade på AB. Svenska fläktfabriken i Stockholm tillsammans med sin äldre bror Carl.
Carl utexaminerades 1926 vid Chalmers
Ändamål: Stipendier till ”mindre bemedlade med goda karaktärsegenskaper och med fallenhet för
de studier de bedriver.”
Utdelning: Stipendierna hanterats under ”donationsstipendierna” till Chalmers studenter. Under året
delades 17 stipendier ut om sammanlagt 119 000 kr.
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Stiftelsen Viggo Carlsens fond
Viggo Carlsen studerade vid Chalmers 1901-1906 och avled i Sun City, Arizona, USA 1973. Han och
hans fru gravsattes i Ystad där hans föräldrar även var begravda. Viggo Carlsen testamenterade
600 000 kr samt två stycken tomter i Cape Corall i Lee County, Florida till Chalmers. Tomterna
innehas fortfarande av Stiftelsen men deras ekonomiska värde är ringa och har därför inte avyttrats.
Ändamål: ”för ändamål som gagnar verksamheten vid högskolan och vartill medel eljest ej finns
disponibla”
Utdelning: Hanteras under ”Högskolans bästa” och det har sammanlagt delats ut 114 360 kr.
Föreningar knutna till Chalmers som erhållit stöd för särskilda ändamål under året är: Chalmers
konstförening och administratörsnätverket Cesam. Av de utdelade medlen har fonden även bidragit
med 95 000 kr till framtagandet av informationsmaterial till allmänheten för Onsala
rymdobservatoriums medverkan i ”Gfg2-projektet”, vilket har till uppgift att belysa värdet av
jordobservationer med hjälp av globala navigationssystem (GNSS). Detta projekt är en treårig
koordineringsaktivitet finansierad av Europeiska kommissionens sjunde ramprogram.

Stiftelsen K G Hallbys fond
1995 bildades en stiftelse i Klas-Göran Hallbys namn efter makarna Stellan och Linnea ”Nean” Hallbys
dödsbo.
Ändamål: ”bereda elever vid institutionen för Elmaskinteknik och Kraftelektronik möjlighet att
genomföra olika studieresor”
Utdelning: Fonden gav åtta stycken elever vid avdelningen för elteknik vid institutionen för energi
och miljö möjlighet att utföra examensarbete på Island, deltaga vid konferenser i Niigata City Japan, i
Des Moines USA, i Aachen Tyskland och i Churchill college England. Samt utföra studiebesök till
HVDC-station i Mackinac, USA, vid ABB Zürich, Schweiz och Volvo torslanda. Stipendierna uppgick till
90 133 kr sammanlagt.

Stiftelsen Hugo Heymans forskningsfond
För att hedra den avgående verkställande direktören vid Götaverken, beslöt bolaget att överlämna
20 000 kr till Chalmers för att inrätta en fond i Heymans namn den 20:e januari 1948.
Hugo Heyman (1881-1961) började arbeta inom familjeföretaget H.J. Heyman & co som sysslade
med grosshandel inom textilier. Han tog senare ingenjörsexamen vid Chalmers 1909 och började
arbeta vid Nya AB Atlas och därefter på Götaverken, där han blev direktör.
Ändamål: ”Främjande av det tekniska forskningsarbete vid högskolan, som visar sig vara till gagn för
varvsindustrin i vårt land.”
Utdelning: 101 165 kr som stipendier delades ut vid institutionen för sjöfart och marin teknik. Florian
Vesting fick 46 100 kr i bidrag för konstruktion och tester av modeller av två propellrar vid Rolls17

Royce Hydrodynamic Research Centre. Zhyian Li fick 29 200 kr i bidrag för att delta i 33rd
International Conference on Ocean, Offshore and Arctic Enginerering i San Francisco USA för att
presentera sina forskningsresultat angående utmattningsbedömningar för containerfartyg. Shun-Han
Yang 25 865 kr för att deltaga på samma konferens och där han skall presentera sin rapport om
”Analysis of mooring lines for wave energy converts”.

Stiftelsen A. H. Lindfors´ stipendiefond
På professor A H Lindfors sextifemårsdag erhöll han 2000 kr i insamlade gåvor från: forna arbets- och
verkstadskamrater, från före detta elever, nu ute i praktisk verksamhet, samt från redare, verkstäder,
assurancebolag och andra vänner för att upprätta en fond vid Chalmers år 1910. Fonden erhöll
senare ytterligare tilläggsdonationer och en särskilt stor donation på hans 70-årsdag om 17 000 kr
från varvsindustrin Götaverken.
Anders Henrik Lindfors föddes 1850 i Lund och var son till kyrkoherde, fil. dr, akademiadjunkt Johan
Otto Lindfors och C.C.J. Forshaell. Han tog skeppsbyggmästarexamen i Göteborg 1874 och fortsatte
studera maskinbyggnad i Stockholm. Han gjorde ett flertal studieresor runt Europa och till USA. Han
arbetade på mekaniska verkstäder och skeppsbyggeriskolan i Göteborg och tog sig 1881 till USA och
arbetade på ritkontor där. 1894 blev han lektor i skeppsbyggeri vid Chalmers och 1911 professor.
Han pensionerades 1916. Särskilda arbeten som märktes är 3 000-tons flytdockan för Eriksberg och
12 000-tons flytdockan för Götaverken. Han ritade en rad anläggningar, pumpar, kompressorer,
torvmaskiner, sågverk, ångare, kranar och 12 fartyg vid Kockums, bland mycket annat. ”Att Göteborg
blev ett centrum för skeppsbyggeri i Sverige torde till mycket stor del räknas som ett resultat av
Lindfors verksamhet, hans auktoritet och hans lärarkapacitet”, skriver Gösta Bodman i sin
Chalmersmatrikel.
Ändamål: ”till de ynglingar, som ägna sig åt skeppsbyggeriyrkets praktiska utöfvande och utbilda sig
såsom arbetsledare och verkmästare.” stipendiaten skall vara ”svensk född, ej öfver 30 år, hafva
minst 18 månader praktiskt arbetat som arbetare med goda vitsord å skeppsvarv eller verkstad, där
fartyg byggas, under minst ett år studerat vid Chalmers tekniska läroanstalts
skeppsbyggeriafdelning”, ” hvarjämte sökande skall förbinda sig att under tolf månader efter
stipendiets erhållande i Sverige eller utlandet praktiskt arbeta å fartygsbyggnad eller i pannverkstad
såsom arbetare eller förman.”
Utdelning: 94 920 kr delades ut sammanlagt. Två studenter tilldelades 21 250 kr vardera för att
utföra ett examensarbete i Bergen, Norge om ” Launch and recovery system for remotely operated
vehicles” knutna till offshore-industrin. 17 420 kr utdelades till en student för att utföra sitt
examensarbete om alternativ design av framdrivningssystem för fiskefartyg hos företaget NAVIS ehf i
Reykjavik, Island. 35 000 kr delades ut genom donationsstipendierna till fem studenter, á 7000kr
vardera.
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Stiftelsen Sven Steens forsknings- och stipendiefond
Svenska byggindustriförbundet och Göteborgs byggmästareförening överlämnade 1947 10 000 kr
vardera till Sven Steen för att inrätta en stipendiefond för unga blivande byggnadsfackmän och att
medlen ”fritt disponeras till gagn för den ungdom, som utbildar sig för vårt yrkes förkovran” . Sven
Steen överlämnade donationen till Chalmers samma år 1947, efter att ha satt upp fondens riktlinjer.
Stipendierna delas ut på institutionen för bygg och miljöteknik och institutionen för arkitektur, vart
annat år.
Arkitekten Sven Steen satt med i Chalmers styrelse när Chalmers övergick från att vara institut till att
bli en teknisk högskola. Han var även med i Chalmers byggnadskommitté, som leddes av Hugo
Hammar. Kommittén bildades när Chalmers flyttade till det nya området på Johanneberg, där Origohuset (fysik) var huvudbyggnad. Sven Sten mottog den första utdelade Chalmersmedaljen 1948,
tillsammans med sex andra pristagare. Sven Steen var en del av det anrika familjebolaget F O
Peterson & Söner i Göteborg och han ritade bland annat Transatlantics huvudkontor på
Packhusplatsen 3. Han ritade även klart det halvfärdiga Amerikahuset som började byggas 1919 av
Svenska Lloyd men som fick avbrytas under första världskriget. Huset förvaltades av Svenska
Amerikalinien och inrymde senare Broströmskoncernen.
Ändamål: ”tilldelas begåvade, energiska och moraliskt högstående byggnadselever i de båda övre
årskurserna eller från Högskolan utexaminerade arkitekter och husbyggnadsfackmän under trettio
års ålder.”
Utdelning: Fem elever tilldelas stipendier om sammanlagt 35 000 kr om 7 000 kr vardera. Tre
stipendier vid Bygg- och miljö och två stipendier vid Arkitektur.

Stiftelsen Byggförbundets fond
Den femte november 1979 lämnade Byggförbundet över en gåva om 100 000 kr till Chalmers med
anledning av högskolans 150-årsjubileum. Gåvan skulle bilda en fond för gästföreläsningar inom
Byggnadsekonomi och Byggnadsorganisation. Det var Byggförbundets ordförande Jan Steen och
verkställande direktör William Janson som överlämnade gåvan.
Arbetsgivarorganisationen Byggförbundet gick 1986 samman med branschorganisationen Svenska
Byggnadsentreprenörföreningen och bildade Byggentreprenörerna. Idag heter bransch- och
arbetsgivarorganisation Sveriges Byggindustrier och består av ca: 3100 medlemsföretag och är en del
av Svenskt näringsliv.
Ändamål: ”bidraga till att finansiera gästföreläsningar inom byggnadsekonomi och
byggnadsorganisation, och därvid liknande ämnen.” Främst används fonden vid avdelningen för
construction management.
Utdelning: Två gästföreläsare, Roger Andersson och Sandra Marrero, vid Peab, bjöds in för att hålla
föreläsningar. 87 300 kr nyttjades i bidrag från fonden.

19

Stiftelsen Alfred Ots stipendiefond
Stiftelsen bildades 1995 genom en donation om 3 152 330 kronor från civilingenjör Alfred Ots
dödsbo. Alfred Ots föddes i Estland 1918 och kom till Sverige som flykting under andra världskriget.
Därefter började han studera och blev sedermera civilingenjör i elektroteknik vid Chalmers tekniska
högskola 1957. Efter avslutade studier flyttade han till USA där han bland annat arbetade på National
Aeronautics and Space Administration (NASA) fram till sin pensionering. Alfred Ots avled genom en
olycka vid röjningsarbetet efter en storm vid sitt hem i Florida 1992. Han efterlämnade inga arvingar
och inget testamente.
Sedan studietiden vid Chalmers var Alfred Ots god vän med Sven Olving som också var född i Estland
och före detta rektor vid Chalmers. Alfred Ots och Sven Olving behöll kontakten och samtalade vid
flera tillfällen om Alfred Ots önskan om att donera sina besparingar till Chalmers. Donationen skulle
underlätta för estniska ungdomars studiemöjligheter vid Chalmers, under Estlands inledande
återuppbyggnadsskede efter frigörelsen från Sovjetunionen. Det var genom Sven Olvings intygande
och den korrespondens som varit mellan Alfred Ots och Sven Olving som amerikansk domstol godtog
Alfred Ots muntliga donationstankar.
Alfred Ots stipendiefond är en av de mest aktiva och livfulla av Chalmers anknutna stiftelser.
Stiftelsen har haft över 80 stipendiater under åren, varav sex har avlagt doktorsexamen vid Chalmers
eller annan högskola.
Professor emeritus Mart Mägi lämnar denna redogörelse för det gångna året: Verksamhetsåret 2014
blev ett bemärkt år för Alfred Ots’ stipendiefond i dess knappt 20-åriga historia.
Fondens ledning genomgick en planerad föryngring. Fondens ”grå eminens”, professor Sven Olving,
är i praktiken fondens skapare och var i inledningsfasen även fondstyrelsens ordförande. Vid
millennieskiftet avgick han från ordförande-posten och överlät operativa uppgifter på yngre
ledamöter, men kvarstod i styrelsen som värderad rådgivare. Vid halvårsskiftet 2014 avgick han med
ålderns rätt även ur styrelsen. Samtidigt avsade sig fondens mångårige ordförande, professor Mart
Mägi, detta uppdrag, även han med ålderns rätt, men han kvarstår i styrelsen.
Till ny ordförande utsågs styrelseledamoten professor Peter Andrekson, som är en generation yngre
än ledartrojkan vid fondens bildande (Olving, Mägi, Abel). Den nye ordföranden har god förankring
både vid Chalmers och vid Tallinns tekniska högskola, TTÜ. Han ingår i styrelsen för Chalmers AB och
är gästprofessor vid TTÜ. Som ny ledamot i styrelsen tillträdde Mari-Liis Maripuu, som är
grundutbildad vid TTÜ och tilldelades Ots-stipendium 2003. Hon disputerade 2009 (med Enno Abel
som handledare) och är efter disputationen anställd vid CIT-företaget Energy Management AB.
Under verksamhetsåret fick fonden efter två års behandling i olika juridiska instanser avslag från
Kammarrätten på sin ansökan om permutation (det vill säga ansökan om stadgeändring). Fonden fick
alltså inte rätt att börja använda delar av sitt begynnelsekapital för stipendieutdelning. I nuvarande
läge med låg avkastning från kapitalet får fonden därför räkna med märkbart blygsammare
verksamhet än under det första decenniet av det nya millenniet.
Allt hopp om en ändring av stadgan är ännu inte ute. Högsta förvaltningsdomstolen har ännu inte
tagit ställning till en begäran om prövningstillstånd. I slutet av året uppmärksammades möjligheten
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att närma sig frågan från en helt ny infallsvinkel: nämligen att ifrågasätta, om det var juridiskt korrekt
att retroaktivt omdefiniera den ursprungliga fonden till en stiftelse.
Behovet att ändra stadgan uppmärksammades i styrelsen redan år 2010. Utan ändring av stadgan
skulle den förutsebara verksamheten behöva trappas ner märkbart. Under 2012 kunde man ändå
med uppbringande av god vilja och sista reserver utdela 3 nya stipendier, men 2013 fanns det inget
ekonomiskt utrymme för nya stipendier. Trots allt kunde man under sommaren 2014, till följd av god
utveckling på börsen, i speciell ordning bevilja två nya stipendier. Under året kunde man även
genomföra två traditionella Ots-symposier. Vårsymposiet var ett jubileumsevenemang: det
tjugofemte i ordningen. 2014 års nya stipendiater välkomnades också i september av tidigare
stipendiater och av fondens styrelse vid en likaledes redan traditionell ”krabbafton”.

Stipendiekommittén, från vänster: Peter Andrekson (MC2), Enno Abel (EoM), Mari-Liis Maripuu(CIT), Mart Mägi (TM), fd rektor Sven Olving
(E), Mattias Königsson (gäst Chalmersstiftelsen) och Uve Matson (BoM)

Ändamål: ”underlätta för i Estland bosatta estniska medborgare att studera i civilingenjörs-, arkitekteller forskarutbildning vid Chalmers tekniska högskola”
Utdelning: Stiftelsen delar ut stipendier om 42 500 kr per termin per student. Under året delades det
ut 85 000 kr för två stipendiater, till: Henri Lillmaa och Anders Levandi.
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Stiftelsen John Ericssons stipendiefond
För att hedra minnet av den framstående uppfinnaren och ingenjören John Ericsson gjordes
insamlingar för att resa en staty av honom, detta på initiativ av Claes Adelsköld. Statyn avtäcktes
sedan av professor August Wijkander 1899. En anonym givare donerade 4000 kr i detta sammanhang
och då statyfrågan ordnats, utgjorde denna gåva, som vuxit till 4092 kronor och 92 öre, en grundplåt
för en stipendiefond bärande John Ericssons namn vid Chalmers. Mindre tilläggsdonationer kom
senare från två privatpersoner och från skånska Ingeniörsklubben. Stadgarna för fonden fastställdes
av C. Adelsköld 1897.
John Ericsson uppfann bland mycket annat en varmluftsmaskin, även kallad eldmaskinen eller
caloricmaskinen. Det var en maskin som fungerade enligt samma principer som en ångmaskin men
använde luft som medium istället för vattenånga. Mest känd är han som en av uppfinnarna till
propellern och som konstruktör av skeppet USS Monitor, som användes under amerikanska
inbördeskriget.

John Ericssonmedaljen

Ändamål: ”användas en mindre del till medaljer med John Ericssons bild att vid examina tilldelas
deraf förtjenta elever vid läroanstalten, och återstoden i enlighet med styrelsen för läroanstalten
bestämmande antingen till reseunderstöd eller till ett eller flera stipendier åt elever vid
läroanstalten, hvilka visat intresse för studier och goda praktiska anlag”
Utdelning: Hanteras inom donationsstipendierna och 10 stipendier á 7000 kr delades ut. Sammanlagt
70 000kr. 1 875 kr användes för prägling av medaljer.
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Stiftelsen Davis Blomgrens stipendiefond
Civilingenjören David Fredrik Blomgren, Karlskoga, avled den 29:e juli 1961 utan att efterlämna
arvingar. Genom muntligt testamente, som i vederbörlig ordning bevakades, tillfördes Chalmers
tekniska högskola den avlidnes behållna tillgångar, sedan ett legat utgått till Blomgrens hushållerska.
David Blomgren var född i Karlskoga 1894 och utexaminerades från Chalmers 1916. Han flyttade över
till USA 1924 och arbetade där.
Ändamål: ”en stipendiefond för obemedlade elever vid högskolan”
Utdelning: Fonden hanteras inom donationsstipendierna och sju stycken stipendier om 7 000 kr
vardera delades ut, till en sammanlagd summa av 70 000 kr.

Stiftelsen Rolf Sörmans fond
Den 10:e mars 1944 överlämnade Rolf Sörman 10 000 kr till Chalmers, med anledning av att han
lämnade över ”de sex fanorna” till Chalmers studentkår, och som tacksam hågkomst av sin studietid.
Pengarna skulle användas för att upprätta en fond.
Rolf Sörman utexaminerades från Chalmers 1912 och började arbeta som ingenjör på AB
Transatlantic. Han blev senare verkställande direktör för AB Transoil i Göteborg och satt som
styrelseledamot i Transatlantic.
Ändamål: ”Främjande av undervisningen inom avdelningen för skeppsbyggnad vid Chalmers
tekniska högskola.” Fonden avser i första hand ”kostnader för undersökningar, som av de studerande
i högsta årskursen göras som examensarbeten eller studiearbeten vid Statens
Skeppsprovningsanstalt.”
Utdelning: Fonden delade ut sammanlagt 69 200 kr. Två studenter fick 24 500 kr vardera för att
utföra ett exmensarbete om kompositpaneler och skeppsstrukturer i Hövik , Norge, för DNV GL. En
student fick 7 500 kr för att åka till företaget MARIN i Wageningen, Nederländerna där han utför sitt
examensarbete om att validera tester av en ”Horizontal Axis Tidal Turbine” i en kavitationstunnel . En
student fick 11 200 kr för en studieresa till MAN Diesel i Fredrikshamn, Danmark där han utför sitt
examensarbete tillsammans med SSPA samt kommer han att åka på en konferens om
”Computational Methods in Marine Engineering i Rom, Italien. Fonden delade även ut ett mindre
stipendium på 1500 kr till två studenter för att åka på studieresa till Danmark till Maersk Maritime
technology för att studera ”Weather Routing”.
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Stiftelsen Professor August Wijkanders stipendiefond
Wijkander var Chalmersska institutets läroverkschef. Han beskrevs som nyskapande, organisatoriskt
talangfull, vetenskaplig gedigenhet och hade framstående chefsegenskaper. Eleverna vid Chalmerska
institutet samlade 1914 in medel för att inrätta en fond till hans femtioårsdag. August Wijkander
skänkte själv en väsentlig summa till fondens inrättande. Fonden har mottagit tillskott under åren,
både med direkta gåvor som med testamenterade medel.

August Wijkander

Ändamål: ”såsom stipendium tilldelas en elev vid institutet, som är behov av denna hjälp, och som
genom flit och samvetsgrannhet och begåfning gjort sig förtjänt däraf.”
Utdelning: Hanteras inom donationsstipendierna och nio stipendier á 7 000 kr, delades ut om
sammanlagt 63 000 kr.

Stiftelsen Figge Blidbergs fond
Den 12 februari 1936 donerade kapten Per Gustaf Blidberg 15 000 kr i svenska statliga obligationer
till Chalmers. 1945 lades en tilläggsdonation till fonden ”från en person som önskar vara okänd”, och
1946 inkom ytterligare en tilläggsdonation. Bägge för att motverka minskad ränta och
penningvärdets fall. Per Gustaf Blidberg var son till Per Johan Fredrik ”Figge” Blidberg.
Civilingenjör Figge Blidberg bodde på Landeriet Lyckan, som låg mellan nuvarande Näckrosdammen
och Stadsteatern, landeriet revs 1920 i samband med Göteborgs Jubileumsutställning. Figge Blidberg
var byggnadschef i Göteborg. Han ritade bl.a. Sandra kyrkogård, där västra kyrkogården idag ligger.
Han satt med i interimsstyrelsen över Göteborgs spårvägar, tillsammans med August Wijkander,
1899.
Ändamål: ”stipendium till sådana elever vid Institutet med till kommunaltekniken hörande
huvudämne, vilka därtill kunna göra sig förtjänta.”
Utdelning: Hanteras inom donationsstipendierna och nio stipendier á 7000 kr, delades ut om
sammanlagt 63 000 kr.

24

Stiftelsen Civilingeniör Torsten Janssons stipendiefond
1980 tog Chalmers del av Torsten Janssons dödsbo som bestod i 100 000kr för att upprätta en fond i
hans namn. Polhemsgymnasiet fick också medel för att upprätta en likadan fond för
gymnasieingenjörer och Tekniska samfundet för forsknings- och studieuppgifter i samma ämne. Alla
fonderna fick samma namn.
Torsten Jansson föddes i Värsås i Skaraborg av lantbrukarföräldrar och utexaminerades från Chalmers
1923. 1926 startade han egen rörläggningsfirma i Mösseberg.
Ändamål: ”främja utbildning av civilingeniörer, vilkas studiegång är anpassad till värme-, ventilationoch sanitetstekniska fackområdet”
Utdelning: 59 990 kr delades ut till åtta stipendiater om 8 750 kr vardera, för att främja deras
utbildning inom VVS-området.

Stiftelsen Aktiebolaget J.A. Pripp & Sons fond för elevers studieresor
Efter Pripp & Sons bolagsstämmebeslut den 2:e februari 1925 överlämnades en gåva om tio tusen
kronor för att bilda en fond vid Chalmers. Gåvan överlämnades genom O.N. Söderhielm och Erik
Olson. Den senare var vd och styrelseledamot för bolaget från 1922 till 1950. 1951 blev han
styrelsens ordförande fram till 1961. Han var styrelseledamot vid Chalmers 1939-1947. Han var känd
under hedersnamnet ”Prepp-Olle”.
Ändamål: ”bidrag till elevernas årligen återkommande resor utan företrädesrätt för någon
fackskola”
Utdelning: Hanteras inom donationsstipendierna och sju stipendier á 7 000 kr, delades ut om
sammanlagt 49 000 kr.

Stiftelsen Emil Collins minnesfond
Grosshandlare Emil Collin upprättade sitt testamente 1926 där han förordnade att Chalmers skulle
inrätta en fond i hans namn och tillföras 50 000 kr. Emil Collin avled 1934. Avkastningen skulle
utbetalas till hans brosdotter, fru Elin Sjöberg, änka efter handlanden Emil Sjöberg, så länge hon
levde, därefter skulle avkastningen användas till fondens ändamål.
Ändamål: ”stipendier åt förtjänta elever”
Utdelning: Hanteras inom donationsstipendierna och sju stipendier á 7 000 kr, delades ut om
sammanlagt 49 000 kr.
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Stiftelsen Claes Adolf Adelskölds resestipendiefond vid Chalmers tekniska
läroanstalt i Göteborg
Major Claes Adelsköld upprättade i Stockholm i februari 1906 en resefond vid Chalmers med en
donation om 20 000 kr. Donationsbrevet ger en mycket målande beskrivning av upprinnelsen till
fonden:
”Under anställningsåren 1840 och 41, vid 3:dje batteriet af Kungl. Göta Artilleriregemente, bereddes
mig, genom välvilligt tillmötesgående af dåvarande föreståndaren för ”Chalmerska Institutet”,
professor Palmstedt, tillfälle att på lediga stunder från det militära tjänstgöringen, bevista
lektionerna i ritning och maskinarbete vid detta institut.
Med aldrig glömd tacksamhet för denna undervisning, hvaraf jag sedermera såsom praktiserande
ingeniör, haft den största nytta, och med vunnen erfarenhet om vikten af att de som egna sig åt de
tekniska yrkena, erhålla en grundlig utbildning genom, ej blott omfattande teoretiska studier och
praktiskt arbete utan äfven genom resor i främmande länder för vinnande av personlig bekantskap
med framstående ingeniörer och inhämtande av kännedom om där förekommande storartade
arbeten och anläggningar, tillåter jag mig till Chalmers tekniska läroanstalt i Göteborg donera ett
belopp af tjugotusen (20,000) kronor till bildande af en fond, hvaraf räntan är afsedd att användas
som bidrag till sådana studieresor.”
Adelsköld ger även läroanstalten rätt att inte bara utdela stipendiet i svenska kronor utan även i
”annan blivande svensk myntenhet”. Adelsköld verkar ha varit en mycket internationellt sinnad man
då han även uppmärksammar språket ”Esperanto, som nu börjas att talas öfverallt”.
Han önskade även att hans namn hemlighölls fram till sin död, då fondens skulle få hans namn.
Adelsköld föddes 1824 på Nolhaga i Alingsås. Han var löjtnant vid Värmlands fältjägarregemente och
bildade väg-och vattenbyggnadskåren vid det samma. Han examinerades från Chalmers 1844. Under
26 års tid var Claes järnvägsbyggare och tog fram förslag på över 300 mil av Sveriges enskilda
järnvägar och var själv med och byggde över 70 mil, samt uppförde byggnader i anslutning till dessa.
1862 blev han chef i norra väg- och vattenbyggnadsdistriktet samt major vid kåren. 1891 blev han
ordförande i kanaldirektionen. Han var även ledamot av riksdagens första kammare 1875-93. Claes
utsågs till preses (ordförande) för vetenskapsakademin 1879. Han ägde under några år Steninge slott
där han förde ett rikt sällskapsliv, med bland annat prins Oscar (Oscar II), Claes flyttade senare
tillbaka till Alingsås och slutligen till den nyuppförda Adelsköldska villan i Villastaden på Östermalm.
Han skrev även en rad böcker.
Ändamål: ”stipendier till resor i utlandet åt svenskfödda elever från Chalmers tekniska läroanstalt i
Göteborg, företrädesvis åt sådana som egna sig åt elektricitetens praktiska användning”
För detta krävs följande:
Gjort sig känd för sedlighet, flit och ett berömligt uppträdande, intresse för ingeiörsyrket, högst 30 år,
kunna fler språk, helst något av engelska, tyska, franska, eller gärna esperanto, förbindelse mellan
stipendiaten och Chalmerska läroanstalten.
Utdelning: Fem studenter erhöll stipendier om 8 000 kr vardera, 40 000 sammanlagt. Oskar Karnblad
för vistelse hos Amerden AGVS, Florida, 1 år. David Stenberg för vistelse på ABB Drives i Perth, sex
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månader. Johan Östman för resekostnader till Hong Kong Univeristy under 1 år. Johannes Avaheden
för examensarbete vid bb Corporate Research Zürich, 1-31 juli. Sebastian Karlsson för vistelse hos
Amerden AGVS, Florida, 1 år.

Stiftelsen Edith och Egon Plomgrens donationsfond
Disponenten Egon Gustav Adolf Gottfried Plomgren upprättade sitt testamente 1965, där han
förordnade att upprätta en fond vid Chalmers, efter hans änkas frånfälle eller omgifte. Egon
Plomgren föddes 1902 och avled den 11 juni 1965, han efterlämnade änkan fru Edit Plomgren.
Donationen innehöll till viss del aktier i Skandinaviska Eternit AB, vilka inte fick överlåtas. 1968 kom
bolaget att ingå i AB Cementa-koncernen och 1972 erhöll K E Nordwall vid Chalmers, medgivande
från Kungl. Maj:t genom Ingvar Carlsson, Utbildningsdepartementet, tillstånd att utbyta aktierna mot
aktier i AB Cementa.
Ändamål: ”efter att kostnaderna för underhåll av min gravplats i Eslöv erlagts” ”skall användas till
fromma för de arkitektstuderande på sätt professorerna inom sektionen för arkitektur vid Chalmers
tekniska högskola vid varje tillfälle bestämmer.”
Utdelning: 36 000 kr delades ut till fem examensarbetare vid arkitektur för studieresor till bl. a.
Zürich, Ruhrområdet, Japan och Västsverige.

Stiftelsen C G A Arvidsons fond
Karl Fredrik Arvidson testamenterade 1988 en del av sin kvarlåtenskap till Sjöbefälsskolan, senare
Chalmers, för att bilda en fond till minne av sin fader C G A Arvidson.
Karl Fredrik föddes 1916 och dog 1995, Chalmers erhöll 103 000 kr.
Ändamål: ”fonden får användas på lämpligt sätt av skolans ledning”
Utdelning: Hanteras inom donationsstipendierna och fem stipendier, á 7000 kr, delades ut till
studenter inom institutionen för sjöfart och marin teknik, om sammanlagt 35 000 kr.

Stiftelsen Adlerbertska Chalmersfonden
Axel Adler överlämnade den 9:e december 1958 250 stamaktier i aktiebolaget Transatlantic och 250
aktier i Skandinaviska Banken för att bilda en fond vid Chalmers. Aktiernas bokförda värde uppgick då
till 100 000 kr.
Axel Adler (1878-1966) var företagsledare inom mejeri- och mjölkförsäljning. Han började sin
yrkesbana inom familjeföretaget, som snabbt växte. Han blev direktör för firman vid 24 års ålder.
Företaget köpte upp andra mejerier och mjölkbutiker och allt samlades under namnet: Arla. Axel
Adler sålde senare av företaget till bondekopperativet Lantbrukarnas mjölkcentral. Han gjorde stora
donationer till samhället under sin levnad genom bildadet av de Adlerbertska stiftelserna, vars
huvuduppgift är att understödja utbildning och forskning i Göteborg. Axel Adler tog sent i livet det
gamla släktnamnet Adlerbert.
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Ändamål: ”understödja till högskolan knutna sammanslutningar och vid behov ekonomiskt bidraga
till att högskolans högtidligheter får en festlig och värdig prägel”
Utdelning: Hanteras under ”Högskolans bästa” och har delat ut sammanlagt 34 604 kr. Föreningar
knutna till Chalmers som erhållit stöd för särskilda ändamål under året är: Marskalkämbetet på
Kåren, Chalmersspexet Vera och Chalmers barockensemble.

Axel Adler (foto: Adlerbertska stiftelserna)

Stiftelsen Sven och Gurli Hanssons donationsfond
1982 erhöll Chalmers 150 000 kr efter Gurli Hanssons dödsbo. Hon var änka efter överingenjören
Sven Hansson, som var den förste specialläraren i jäsningslära inom livsmedels- och vattenkemi vid
Chalmers. Han föddes i Skövde och utexaminerades från Chalmers 1919. Han arbetade som
laboratoriechef på AB. Pripp och Lyckholm innan han började som lärare vid Chalmers.
Ändamål: ”främja forskningen vid högskolans sektion för kemi, genom reseanslag till yngre forskare
verksamma vid sektionen.”
Utdelning: 30 000 kr delades ut till fem stipendiater vi institutionen för kemi- och bioteknik.
Stipendierna användes för konferensdeltagande vid: Biofabrication conference i Sydkorea,
Symposium on Photochemistry i Bordeaux, Organikerdagarna i Stockholm, Annual meeting of
American Assoociation of Cereal Chemists Inernational i USA och International Meeting on Yeast
Apoptosis i Göteborg.

Stiftelsen Hjalmar Granholms minnesfond
Fru Ann-Marie Granholm överlämnade 1974 två stycken bankböcker till Chalmers med 29 893,14 kr
innestående. Dessa hade disponerats som fristående forskningsmedel av professor Granholm. Fru
Granholms önskan var att pengarna skulle bilda en fond till minne av hennes make. Fru Granholm
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önskade att fondens avkastning skulle komma forskningen vid sektion V tillgodo, och då i första hand
till de institutioner, vars forskning knöt an till Hjalmar Granholms forskningsfält.
Hjalmar Granholm (1900-1972) föddes utanför Umeå och studerade vid Kungliga tekniska högskolan
till civilingenjör. Han disputerade senare vid KTH och utnämndes till docent i byggnadsteknik. 1938
blev han professor vid Chalmers i byggnadsteknik fram till 1965. Han var med i konstruktionen av
konserthuset i Göteborg, Katarinahissen, Statens Historiska Museum, samt atomreaktorn i Studsvik,
R2, bland många andra projekt.
Ändamål: ”främja forskningen vid Chalmers tekniska högskolas sektion för väg- och vattenbyggnad –
i första hand vid de institutioner och avdelningar, som närmast knyter an till Hjalmar Granholms
forskningsfält”
Utdelning: Sammanlagt delades 28 050 kr ut vid institutionen för bygg- och miljöteknik, 15 600 kr till
Jiangeng Shu för konferensresa till Symposium in Civil Engineering, Quebec, Canada och 12 450 kr till
Mohammad Tahershamsi för konferensresa till Structural Faults and Repair, London, UK.

Stiftelsen Gibsonska Donationsfonden
Änkefru Anna Catrina Gibson betalade 1858 in 5000 kr till Chalmers efter sin avlidna makes
grosshandlare William Gibsons vilja i sitt testamente, detta då tre av deras söner studerat vid skolan.
1864 betalades ytterligare 5000 kr in efter att familjens son, med samma namn som sin fader,
William Gibson, lämnat skolan. Pengarna skulle läggas till den Gibsonska Donationen. 1917
överlämnades 10 000 kr till minne av den förste donatorns sonson, disponenten William Gibson å
Jonsered, som hyste ett varmt intresse för läroanstalten. Gåvan överlämnades av hans hustru
Ingeborg Gibson och deras barn Bell Dickson och Sidney Gibson. Pengarna skulle läggas till den
Gibsonska Donationsfonden.
Familjen Gibson hade repslageri, spinneri och väveri i Göteborg. De flyttade senare verksamheten till
Jonsered där det fanns vattenkraft. Där startade de en mekanisk verkstad, Jonsereds fabriker.
Ändamål: ”att använda årliga räntan på sätt Styresen pröfvar skäligt”
Utdelning: Hanteras inom donationsstipendierna och fyra stipendier á 7000 kr, delades ut om
sammanlagt 28 000 kr.

Stiftelsen Otto Johan Gavuzzi’s stipendiefond
Den före detta överingenjören Otto Johan Gavuzzi upprättade sitt testamente 1935 hos aktiebolaget
Göteborgs Bank. Där i klargjorde han sin vilja att upprätta en stipendiefond vid Chalmers om 30 000
kr. Avkastningen skulle till 40 % gå till fondens ändamål, och 40 % skulle gå som årlig livränta till hans
brorsdotter Mary Hilda Selma Gavuzzi så länge hon levde. Därefter skulle avkastningen gå till fondens
ändamål. Efter det skulle alla ”affärsböcker och räkningar uppbrännas”. 1936 gjorde Gavuzzi ett
tillägg till testamentet där han ändrade fondens storlek från 30 000 till 25 000 kr och gav sin
husföreståndarinna 5 000 kr. 1937 avled Gavuzzi, han var skriven på Götabergsgatan 11.
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Gavuzzi examinerades från Chalmers 1885 och var ordförande i C.S. Han åkte på ett flertal
studoeresor runt Europa och arbetade till en början som ritare på lokomotivavdelningen på Swedish
& Norwegian Railway entreprenad och därefter på mekaniska verkstäder och gasverk.1891 blev han
föreståndare och överingenjör för Malmö stads gasverk och var kvar där till sin pension 1926. Han
var medlem i ett flertal jakt och skytteföreningar och även ”Föreningen till skyddande av Måkläppens
fogelfauna”.
Ändamål: ”ett eller flera stipendier till elever vid institutet eller från det samma utexaminerade
ingenjörer”
Utdelning: Hanteras inom donationsstipendierna och fyra stipendier á 7000 kr, delades ut om
sammanlagt 28 000 kr.

Stiftelsen Kapten Uno Larssons minne
I samband med Sjöbefälsskolans 100-årsjubileum, den 13 december 1941, fick skolan mottaga
tvenne donationer. Den ena på 10 000 kr från fru Selma Larsson, Onsala, den andra på 15 000 kr från
AB Svenska Orientlinjen att tilläggas till den av fru Larsson stiftade fonden till Kapten Uno Larssons
minne.
Ändamål: ”stipendier till därav förtjänta och behövande elever vid Göteborgs navigationsskola och
härvid i främsta rummet till dem, som erhållit sin sjömansutbildning å Broströmskoncernens
elevskepp”
Utdelning: Hanteras inom donationsstipendierna och fyra stipendier, á 7000 kr, delades ut till
studenter inom institutionen för sjöfart och marin teknik, om sammanlagt 28 000 kr.

Stiftelsen Solveig och Karl G Eliassons minnesfond
Karl G Eliasson testamenterade 1950 en summa av 50 000 kr att tillfalla Chalmers efter det att
makarna Eliasson avlidit. Fru Eliasson överlämnade summan med ränta 1959 och skänkte dessutom
högskolan år 1967 en fastighet, som 1975 såldes och inbringade 500 000 kr, se Stiftelsen Solveig och
Karl G Eliassons tilläggsfond.
Karl Eliasson utexaminerades 1906 vid Chalmers och läste vidare i Karlsruhe och gjorde flera
studieresor runt Europa. Han arbetade som assistent åt professor Lamms elektrotekniska byrå, Lamm
var anställd professor vid Chalmers. Karl startade senare egen elektroteknisk byrå samt
elektrotekniskt laboratorium. Han var elektrisk länskonsulent för Göteborgs- och Bohus län och
landsbygden där elektrifierades efter hans utarbetade förslag.
Ändamål: ”användas till främjande av den vid högskolans elektrotekniska avdelning bedrivna
verksamheten i form av bidrag till inköp och installation av apparater, publikationsverksamhet och
studieresor även som sådana kostnader, som kunna uppkomma i samband med av högskolan
anordnade gästföreläsningar, föreläsningsprov och andra liknande ändamål inom det elektrotekniska
området. ”
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Utdelning: 26 000 kr delades sammalagt ut till tre stipendiater, vid institutionen för signaler och
system. Azita Dabiri tilldelas 3 000 kr för en forskningsvistelse vid Delft University of Technology,
Nederländerna, maj-juni (S2). Behrooz Makki tilldelas 12 500 kr för publicering av två artiklar, On the
performance of MIMO-ARQ systems with channel state information at the receiver och On the
performance of relay-ARQ systems using adaptive power allocation (S2). Keren Fu tilldelas 10 500 kr
för deltagande i 9th Workshop on Artificial Intelligence Techniques for AmbientIntelligence (AITAml
2014), I Shanghai, Kina, juni-juli (S2).

Karl G. Eliasson

Stiftelsen Harald Orvarsons minnesfond
Efter civilingenjör Harald Orvarsons bortgång den 1 juli 1959, önskade hans änka, fru Elisabeth
Orvarson, att eventuella hyllningar till den bortgångnes minne skulle få formen av en minnesfond.
Fru Orvarson själv satte in ett större bidrag till fonden och likaväl Haralds arbetsgivare
Ingenjörsfirman Orrje & Co AB, sammanlagt 12 100 kronor överlämnade till Chalmers till
minnesfonden.
Harald Orvarson utexaminrerades 1929 från avdelningen för väg-och vattenbyggnadskonst vid
Chalmers och ägnade huvuddelen av sitt yrkesliv åt hamnbyggnadsområdet, där han blev en av
landets främsta experter.
Ändamål: ””vart fjärde år utgå såsom resestipendium åt en från avdelningen för väg- och
vattenbyggnad vid Chalmers tekniska högskola utexaminerad civilingenjör, som ännu ej uppnått 40
års ålder och som på ett framstående sätt visat håg och fallenhet för verksamhet inom
hamnbyggnadsområdet.”
Utdelning: 25 000 kr tilldelades Mohsen Heshmati vid Bygg och miljöteknik för att deltaga vid
konferensen: 7th International Conference on FRP Composites in Civil Engineering.
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Stiftelsen Ernst Brobäcks stipendiefond
Den 16:e juli 1941 avled civilingenjör Ernst Victor Brobäck. Han hade testamenterat sin
kvarlåtenskap, delad i tvenne lika delar, till Chalmers för att upprätta en stipendiefond, samt till
föreningen De blindas vänner för att bilda en fond med namnet Alma Brobäcks minne. Fonden vid
Chalmers bildades med 18 1781,65 kr.
Ernst Brobäck examinerades från Chalmers 1893 och var hedersledamot i C.S. Han hade anställning
som arkitekt i Göteborg och Borås. 1902 var han assistent i frihandsteckning vid Chalmers och lärare i
frihandsteckning vid Slöjdföreningens skola i Göteborg. 1917 började han arbeta som kamrer vid
Chalmers och fortsatte samtidigt som lärare i frihandsteckning vid Chalmers.
Ändamål: stipendier ”till behövande elever i högre avdelningen”
Utdelning: Hanteras inom donationsstipendierna och tre stipendium á 7000 kr delades ut,
sammanlagt 21 000 kr.

Stiftelsen Överingeniör Knut E. Petterssons donation till Chalmers Tekniska
Högskola
1958 donerade Knut Pettersson värdepapper för 20 000 kr för att bilda en fond, som skulle förvaltas
av Göteborgs Bank. Stiftelsen övergick till Chalmersstiftelsens förvaltning 1999 då Göteborgs Bank
upphört. Fonden skulle utdelas vid institutionen för Väg- och Vatten vid Chalmers.
Knut Petterson var hamnöveringejör i Göteborg och major vid Kongl väg- o vat t enbyggnadskåren
( VVK)

Ändamål: ”bidrag till studieresor, helst inom Sverige, till studerande vid Chalmers Tekniska Högskola.
Resebidragen skola därvid fördelas mellan studerande inom hel årskurs, helst V. 3 och eljest V. 4.”
Utdelning: Sammanlagt delades 20 000 kr ut, till Jonathan Dahl och David Norgren om 10 000 kr
vardera för presentation av deras examensarbete om personalens upplevelser om företaget JMs
förbättringar i sin produktionsenhet, inom Bygg-och miljöteknik, på konferensen CRIOCM 2014, som
hölls i Chongqing i Kina, 7-9 november 2014.

Stiftelsen Civilingenjör Allan Rebblings fond
Efter att båda makarna Rebbling, inspektor Nils-Edvin Nilsson-Rebbling och fru Margit NilssonRebbling i Lund, gått bort, förverkligades deras testamenterade beslut att bilda en fond vid Chalmers
till minnet av deras bortgångne son. Testamentet upprättades 1969 och boupptäckningen efter
Margit skedde 1993. Nils-Edvin gick bort 1975.
Sonen Nils Allan Rebbling föddes 1934 i Kristianstad och dog 1959 i Lund, 25 år gammal. Han gifte sig
vid 21 års ålder.
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Ändamål: ”Stipendium utdelas till en utexaminerad civilingenjör från Avdelningen för maskinteknik
med kursens bästa betyg i Matematik. ”
Utdelning: 20 000 kr delades mellan fyra teknologer. Av årets teknologer finns det fyra helt
jämbördiga kandidater, alla med högsta betyg i såväl alla obligatoriska matematikkurser som valbara
tillämpade matematikkurser (kandidaterna har alla läst samma matematikkurser och har alla högsta
betyg på samtliga kurser). Civilingenjörerna Elin Stenmark, Karl Lindqvist, Martin Mårtensson och
Simon Rydberg får därför dela på stipendiesumman och får vardera 5 000 kr.

Stiftelsen Gustaf Daléns stipendiefond
Gustaf Dalén var ingenjör, uppfinnare och VD för Aga-koncernen som han förde fram till en
världsledande position vad gäller fyrar, kända som Aga-fyren. Han var utbildad vid Chalmers och tog
examen 1896. Gustaf Dalén mottog Nobelpriset i fysik 1912 och han tilldelades priset för sina
"uppfinningar av självverkande regulatorer att i kombination med gasaccumulatorer användas till
belysning av fyrar och lysbojar". Prispengarna delade han ut som en extra månadslön till sina
anställda på Aga, samt inrättade en fond vid Chalmers. Donationen uppgick till 10 500 kr, 1913.

Gustaf Dalén

Ändamål: ”stipendium till en elev på institutet, hvilken på grund af framstående anlag samt flit och
hedrande uppförande synes professorskollegiet vara däraf förtjänt, hvarvid hänsyn äfven må tagas
till den sökandes ekonomiska ställning. Ehuru beloppet är afsedt att utgöra ett stipendium, må dock
kollegiet, om särskilda omständigheter dertill föranleda, ega rätt att fördela detsamma i två eller
flera stipendier.”
Utdelning: Hanteras inom donationsstipendierna och två stipendium á 7000 kr delades ut, om
sammanlagt 14 000 kr.
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Stiftelsen Elis Magnussons fond
När lektor Elis Magnusson, vid sjöbefälsskolan, pensionerades och lämnade skolan väcktes förslag om
att bilda en premiefond med hans namn. Medel tillsökts bl.a. från f.d. elever, kollegor och vänner
samt från Svenska Maskinbefälsförbundet och Broströmsrederierna.
Ändamål: ”inköp av ett premium till en avgående sjöingenjörselev.”
Utdelning: Hanteras inom donationsstipendierna och två stipendier, á 7000 kr, delades ut till
studenter inom institutionen för sjöfart och marin teknik, om sammanlagt 14 000 kr.

Stiftelsen Yrkesinspektör Martin O. Elmbergs fond
1955 donerade Elmberg 30 000 kr till Chalmers för ändamål för Chalmers studentkår. Martin Elmberg
examinerades från Chalmers 1923. Han studerade även vid universiteten i New York och Philadelphia
och arbetade därefter i USA.
Ändamål: ”Bidrag till representationskostnader ” ”Som villkor härför är att vid Kårens största årliga
festlighet skall utbringas en skål för ”Den gamle chalmeristen”, därvid symboliserande det goda
kamratskapet och sammanhållningen mellan chalmerister av olika generationer.”
50% av årets stipendiebelopp skall gå ”till ett stipendium åt en teknolog som, dels varit en god
kamrat, dels genom arbete, uppoffring av tid och i övrigt gjort stora insatser till fromma för Kåren
och kamraterna.”
Utdelning: 12 000 kr delades ut till kåren till representation, samt stipendium till en teknolog.

Stiftelsen Hugo Heymans fond för C.S.
1949 skänkte den f.d. verkställande direktören vid Götaverken Hugo Heyman 5000 kr till Chalmers
för att inrätta en fond för teknologföreningen C.S.
Hugo Heyman var ordförande för C.S. 1908-1909 och därefter hedersledamot.
Ändamål: ”avkastningen disponeras av C.S. efter gottfinnande i samråd med inspektor (för nytta och
nöje) och helst för ändamål, som kommer hela föreningen till godo.”
Utdelning: 10 000 kr utdelades till teknologföreningen. Medlen används bland annat för upprustning
av föreningens lokal Scrubben.
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Stiftelsen Hugo Heymans fond för Chalmers studentkår
1953 skänkte den f.d. verkställande direktören vid Götaverken Hugo Heyman medel till Chalmers för
att inrätta en fond för Chalmers studentkår.
Ändamål: ”avkastningen disponeras av Chalmers studentkår i samråd med inspektor för ändamål
som är till nytta och nöje för kåren.”
Utdelning: 10 000 kr delades ut till kåren till nytta och nöje för teknologerna

Stiftelsen Åke Bäckmans resestipendium
1969 upprättade Åke Bäckman sitt testamente om att större delen av hans kvarlåtenskap skulle
tillfalla Chalmers. En andel av kvarlåtenskapen skulle gå till vård av familjegraven.
Ändamål: ”stipendier tilldelas en eller flera från Högskolan utexaminerade arkitekter att användas
för studieresor. ”
Utdelning: 8 000 kr delades ut Pedram Seddighzadeh för att resa till södra delarna av Iran för att
studera lokal byggnadskonst och historisk arkitektur.

Stiftelsen Nils Verner Nilssons stipendiefond
Olga Sofia Nilsson och P.A. Nilsson donerade 1925 10 000 kr till Chalmers till minne av deras son, den
förre eleven vid Chalmers, ingeniören och fältflygaren Nils Verner Nilsson, som omkom vid en
flygolycka under militärtjänst den 4 mars 1925. Donationen skulle bilda en stipendiefond vid
institutet i sonens namn. Han utexaminerades 1923.
Ändamål: ”utgå till två stipendier åt flitiga och obemedlade eller mindre bemedlade elever, en inom
mekaniska och en inom elektrotekniska fackskolan.”
Utdelning: Hanteras inom donationsstipendierna och ett stipendium á 7000 kr delades ut.

Stiftelsen Gustav Goldkuhls stipendiefond
Fonden övertogs 1984 av Chalmers då den tidigare förvaltaren Tekniska Institutet i Stockholm
upphört. Gustav Goldkuhl var rektor vid Tekniska Institutet i Stockholm och utexaminerades från
Chalmers tekniska institut 1913. Fonden instiftades 1961. Goldkuhl utförde bland annat Vingåkers
kloakverk 1920-21.
Ändamål: ”premie utdelas till en eller flera förtjänta elever”
Utdelning: Hanteras inom donationsstipendierna och ett stipendium á 7000 kr delades ut.

35

Stiftelsen Carolina Ljungbergs donationsfond
1895 testamenterade Carolina Ljungberg 5 000 kr till högskolan. Hon dog 1909
Ändamål: ”användas på sätt som styrelsen finner lämpligt”
Utdelning: Hanteras inom donationsstipendierna och ett stipendium á 7000 kr delades ut.

Stiftelsen F Hjorts fond
Som ett tack för den stora gästfriheten och undervisningen som F Hjort fick ta del av under sin tid
som elev vid Chalmers 1871-1873, översände han 1917 5 000 kr för att bilda en fond vid instituet.
Fredrik Hjort var född i Oslo 1851. Han arbetade som brokonstruktör vid Norges Stadsbanor. Därefter
drev han mekanisk verkstad och senare bruk, gruvor och vattenkraft. 1908 köpte han stenkolsfält i
Spetsbergen och anlade även det första elektriska stålverket 1907 tillsammans med sin son. Fredrik
Hjort var en av förgrundsfigurerna i Norges industriella liv i slutet av 1800-talet.
Ändamål: ”til lovende, arbeidsomme elever, som måtte behöve assistance i sin studietid.”
Utdelning: Hanteras inom donationsstipendierna och ett stipendium á 7000 kr delades ut.

Stiftelsen R G Cervins fond
Med anledning av sin femtioårsdag, 13 september 1931, överlämnade Rolf Gunnar Cervin,
Trelleborg, en gåva på fem tusen kronor till Chalmers för att bilda en fond. Hugo Grauers vid
Chalmers överlämnade gåvan till Herr Emil Bratt, Frimurare barnhusdirektionens kassaförvaltare, för
förvaltning åt Chalmers. Fonden har sedermera övergått i Chalmers egen förvaltning.
Cervin var född 1881 i Göteborg och examinerades från Chalmers 1907, han gjorde ett flertal
studieresor genom Europa och till USA. Han var fartygsritare och verkstadsingenjör och arbetade på
en rad olika företag inom skepps- och maskinbranschen, bland annat vid Götaverken, och var vid ett
flertal tillfällen på längre arbeten i USA.
Ändamål: ”stipendium till en elev vid institutet, företrädesvis vid skeppsbyggnadsavdelningen, vilken
på grund av framstående anlag samt flit och hedrande uppförande synes professorskollegiet vara
däraf förtjänt, varvid hänsyn må tagas till den sökandes ekonomiska ställning.”
Utdelning: Hanteras inom donationsstipendierna och ett stipendium á 7000 kr delades ut.

Stiftelsen En f.d. Elevs J. A. Anderssons Premiefond
1884 upprättade Civilingenjören och Riddaren J. A. Anderson, Jönköping, sitt testamente där han ger
Chalmerska Slöjdskolan fem tusen kronor för att skapa en fond. Han avled 1891.
Ändamål: ”tilldelas en obemedlad yngling, som vid nämnda skola åtnjuter undervisning samt
ådagalagt mera framstående anlag, äfvensom flit och hedrande uppförande.”
Utdelning: Hanteras inom donationsstipendierna och ett stipendium á 7000 kr delades ut.
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Stiftelsen Simeon Schwartz´s fond för silikatkemisk forskning vid Chalmers
tekniska institut
1929, till minnet av sin avlidne make, disponent Simeon Schwartz, grundare och ledare av
Aktiebolaget Göteborgs Porslinsfabrik, överlämnade Anna Swartz tio tusen kronor i samband med
institutets hundraårsjubileum, för att inrätta en fond för silikatkemisk forskning. Fonden gjorde stor
nytta vid Chalmers och stödde bland annat professor Arvid Hedvall.
Då silikatkemisk forskning ej längre är aktuell gjorde dekanus för sektionen för Kemi Jan-Olov
Liljenzin en omtolkning om andemeningen och översättning till dagens situation och föreslog en
inriktning mot keramteknologi.
Ändamål: ”understödjande av silikatkemisk forskning. Räntan bör enligt min mening oavkortat
disponeras av professorn i denna del av kemiska teknologien för nämnda syftemål”
Utdelning: 6000 kr delades ut som stöd för att delfinansiera forskaren Johan Karlsons deltagande vid
en konferens TechConnect World 2014 i Washington D.C., USA.

Stiftelsen Sammanslagna anonym givares och Posseska fonderna
Fredrik Arvidsson Posse föddes 1851 på Charlottenlund och var son till häradshövding Arvid
Fredriksson Posse och Amalia Carolina De la Gardie. Han examinerades från Chalmers 1872 och var
hedersledamot i C.S. Han arbetade som entreprenör och chef för järnvägsbyggandet för en lång rad
sträckor i Sverige. 1887 blev han verkställande direktör för AB Svenska Krutfaktorierna och var
delägare i ett flertal malmfält i Norrland.
Statuterna för Posseska fonden upprättades 1906 av Ernst Brobäck, då ej några bestämmelser av
donatorn själv uppställts.
Ändamål: ”stipendiet skall tilldelas en behövande och om god flit och god vandel vitsordad elev i
Högre Avdelningens tredje eller fjärde årskurs, men skall stipendiaten tillika hava varit ”C:S:”+ist i
minst tre/3/ terminer, inberäknat den, då stipendiet utdelas.”
Utdelning: 5000 kr delades ut som stipendium till en teknolog, genom teknologföreningen C.S., allt
enligt statuterna.

Stiftelsen Renströmska fonden
1869 inbetalades 10 000 kr efter grosshandlaren och Riddaren Sven Renströms dödsbo. Han hade
testamenterat medel för att bilda en fond vid Chalmers. Sven Renström hade varit Chalmers
kassaförvaltare. I sitt testamenta berättar han att han ”genom omtanka, flit och arbetsamhet lyckats
förvärfva en nog betydlig förmögenhet” Han ville att en del skulle av förmögenheten skulle
”åstadkommes allmän nytta och fördel”.
Sven Renström (1793-1869) växte upp på Strömsbergs säteri i Dalsland. Han började arbeta som
kontorist i Göteborg för grosshandlare Waern och därefter grosshandlare von Proschwitz, innan han
bildade egen handelsfirma i järn- och träexport. Renström blev ledamot i Göteborgs Handelssocitet
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1815 och senare styrelseledamot. Han var djupt engagerad i stadens sociala områden, såsom
barnhus, fattigförsörjning, museum och Chalmerska slöjdskolans direktion. Han tillhörde Göteborgs
”borgerskapets äldste”, drätselkammaren (stadens styrelse och verkställande organ) och
stadsfullmäktige fram till sin död. Han representerade Göteborg i borgarståndet vid riksdagarna
under tre perioder.
Renström var barnlös och vid sin död donerade han en miljon kronor till Göteborg för att bilda en
fond för staden, summan motsvarade då ungefär stadens samlade utgifter under ett år.
Ändamål: ”användas på det sätt Styrelsen för befrämjande af Slöjdskolans ändamål finner
lämpligast.”
Utdelning: 3000 kr delades ut för att stödja Chalmers konstförening. Detta var en del i
Konstföreningens samlade bidrag tillsammans med bidrag från Stiftelsen Viggo Carlsens fond.
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Utdelningar från Gåvomedelsfonderna

Kårhusprojektet
Vid den stora insamlingen till Studentkårens nya Kårhus 2001 gjordes En avsättning av
Chalmersstiftelsen att delfinansiera byggnationen i form av ett lån kopplat till ett hyresbidrag,
motsvarande räntebetalningen. En liknande avsättning finns också under Chalmersstiftelsens
utdelningar.
Ändamål: Relaterade kostnader för Kårhuset för Chalmers tekniska högskola gällande
hyresbetalningar till Emils Kårhus.
Utdelning: 4 291 844 kr delades ut till Chalmers tekniska högskola AB.

Rune Anderssons stipendiefond
Industrimannen och Chalmeristen Rune Andersson har inrättat ett stipendium vid Chalmers för att
stödja utexaminerade chalmerister som har några års arbetslivserfarenhet och som vill utbilda sig
vidare. Rune Andersson (V68) var under 1980-talet vd för industrikoncernen Trelleborg och
tongivande inom svenskt näringsliv. I dag arbetar han med sitt familjeföretag Mellby Gård, som äger
ett flertal bolag inom industri och handel. Rune Andersson är filantrop och har tidigare donerat
pengar till Chalmers under kårhuskampanjen - hörsalen RunAn är uppkallad efter honom.
Han är tacksam för den utbildning som han erhöll på Chalmers och ser inrättandet av en
stipendiefond som ett sätt att inspirera unga civilingenjörer att under sin yrkesverksamma tid bidra
till förändring och utveckling. Stipendiefonden hanteras genom insamlingsfonden Chalmers vänner
och Rune har skänkt nära tolv miljoner kronor för detta ändamål.

Rektor Karin Markides och Rune Andersson
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Ändamål: vidareutveckla den akademiska kompetensen genom kompletterande tvärvetenskapliga
studier.
Utdelning: 1 982 000 kr delades sammanlagt ut. Eric Lundh erhöll 250 000 kr för att studera en MBA
vid Handelshögskolan i Stockholm. Lillian Ong erhöll 250 000 kr för att studera en MBA vid MIT Sloan.
Ann-Sofie Hörlin erhöll 249 000 kr för at studera en MBA vid Handelshögskolan i Stockholm och
Oskar Kvarnström erhöll 233 000 kr för att studera en MBA vid London University.

Sievert Larssons stipendiefond
Sievert Larsson är göteborgaren och entreprenören som med denna fond vill stödja thailändska
ungdomar som annars inte hade haft möjlighet att studera på Chalmers. Larsson har en egen
välgörenhetsstiftelse på plats i Thailand och var under många år fastighetsmiljardären Roger Akelius
närmaste man. Stipendiefonden hanteras genom insamlingsfonden Chalmers vänner.
Ändamål: stipendier till thailändska studenter som vill läsa ett masterprogram på Chalmers tekniska
högskola.
Utdelning: 1 760 000 kr delades sammanlagt ut till de fyra thailändska studenterna: Arpapat Nukniik
Skulvilailert, Daphne Hingert, Nattapon Thathong, Lerdmaleewong Chanin.

Sievert Larsson
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Familjen Ekmans forskningsfond
Ture Ekman var en framgångsrik företagare i Skövde med en mekanisk verkstad. Han var dessutom
uppfinnare inom hydraulic-området. Under sin livstid framförde Ture Ekman, att han gärna skulle
vilja lämna en donation till Chalmers inom sitt område. Han avled 2003.
Ronny Ekman, son till Ture, donerade 15 miljoner kronor till Chalmers som skulle utdelas som årliga
bidrag till sektionen för maskinteknik inom området hydraulik och tryckutjämning där Chalmers har
en framgångsrik verksamhet. Professor Bengt Åkeson leder och övervakar de projekt som fonden
finansierar genom ett antal doktorander inom nämnda områden. Ronny Ekman har ett aktivt
engagemang i doktorandernas utveckling.
Ändamål: ”bidrag till sektionen för maskinteknik inom området hydraulik och tryckutjämning.”
Utdelning: 1 6287 500 kr delades sammanlagt ut. 500 000 kr delades ut till Joakim Johanssons
projekt ”Deformation”. 300 000 kr delades ut till Senad Razanicas projekt ”Modellering”. 937 500 kr
delades ut till Anders Johanssons projekt om vindkraft.

Ronny Ekman

Chalmers vänners stipendier till unga forskare
Insamlingsfonden ”Chalmers vänner” samlar årligen in bidrag från alumner till olika ändamål vid
Chalmers. Ett av dessa områden är stöd för yngre forskare. Tidigare år har stipendiet utlysts under
våren. I år har man överfört medlen till Chalmersska forskningsfonden, som har liktydigt ändamål, för
att hanteras där.
Ändamål: genom forsknings- och resebidrag stödja unga forskares medverkan i gränsöverskridande
projekt (nationellt och internationellt), i konferenser och gästforskar-/inspirationsbesök.
Utdelning: 620 000 kr delades ut genom Chalmersska forskningsfonden, se nämnda fond under
Anknutna stiftelser för mer information.
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Frimurare Barnhusdirektionen - William Chalmers testamente
Frimurare Barnhusdirektionen förvaltar den del av William Chalmers testamenterade tillgångar som
skulle göra det möjligt att bilda en Slöjdskola för fattiga barn i Göteborg. Slöjdskolan har idag
utvecklats till Chalmers tekniska högskola och Barnhusdirektionen delar årligen ut en del av
avkastningen till Chalmers. Anslaget förvaltas av Chalmersstiftelsen fram tills dess att Högskolan
begär de donerade medlen.
Ändamål: Chalmers tekniska högskola.
Utdelning: Anslaget går i modern tid numera till arrangemanget kring doktorspromotionen, vilken är
den finaste och festligaste av Chalmers akademiska högtider. Vid doktorspromotionen 10 maj 2014
blev Kristy B Arbogast, Andre Geim (nobelpristagare) och Simon Tavaré hedersdoktorer.
Den 48:e promotionshögtiden i högskolans historia inramades av musik av bl a Chalmersorkestern
under ledning av Anders Ottosson, sång av Jerker Johansson och underhållning av Chalmers Sångkör
samt Peter Johansson och Hannah Holgersson. Ulrik Höglund framförde traditionsenligt stycket
"Torn-Eriks visa" på flygelhorn. Vackra blommor förgyllde Konserthuset under högtiden.
Utanför Konserthuset välkomnades promovendi och inbjudna gäster med musik och dans av
AllianceOrchestret och Chalmersbaletten.
250 000 kr delades ut för ändamålet.

Scenen i konserthuset
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The Osher endowment
Barbro Osher skänkte genom sin stiftelse The barbro Osher pro Suecia Foundation en miljon dollar
till Chalmers 2008, vilket motsvarade 6,9 miljoner kronor. U S Friends of Chalmers spelade en stor roll
för denna donation.
Barbro Osher är Sveriges generalkonsul i San Fransisco. Hon blev hedersdoktor vid konstnärliga
fakulteten vid Göteborgs universitet 2006 och tilldelades Professorstiteln av regeringen 2014 för sina
insatser för svenskt kulturliv. Hon har genom sin stiftelse och sin makes stiftelse gjort stora
donationer till konstnärliga och medicinska ändamål. Hon är gift med Bernard Osher som drev en av
USAs största sparbanker, World Savings, som han sedan sålde.
Ändamål: visiting program for faculty from Chalmers to come to higher educational institutions in
California for research purposes.
Utdelning: Totalt delade fonden ut 250 000kr. 145 000 kr delades ut till tekn dr Marcus Holgersson
vid teknikens ekonomi och organisation, för en forskningsvistelse vid Stanford University, Kalifornien.
Dr Holgersson har inbjudits till en sex månaders gästforskarvistelse vid Scandinavian Consortium for
Organizational Research från januari till juni 2015 i syfte att forska inom ”Intellectual Property
Management”.
105 000 kr delades ut till docent Alejandro Russo vid institutionen för data- och informationsteknik
som gästforskare från september 2014 till augusti 2015 vid Stanford University of California. Han skall
forska om hur tredjepartsapplikationer i mobila system (Appar) hanterar användarnas privata data
de fått tillgång till genom ett eget spårsystem, LIO.

Barbro Osher
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Chalmers vänners Internationella studentstipendier
Insamlingsfonden Chalmers vänner arbetar aktivet för att finna donatorer som vill stödja Chalmers
möjligheter att attrahera internationella toppstudenter till högskolan. Alumnen Lars Eriksson (M56)
skänkte 500 000 kr 2013 för detta ändamål och det utgör nu grunden för denna fond.
Ändamål: stipendium till internationella studenter.
Utdelning: 178 500 kr delades sammanlagt ut för att stödja de två internationella studenterna
Claudio Elena Fernandez Muzquiz och Francisco Camacho att studera vid masterprogrammen
”Innovative and sustainable Chemical engineering” samt ”Engineering mathematics and
computational scince”.

Samlingsfonden för Studentkåren
Fonden skapades på 1980-talet och är en sammanslagning av fonder från 1940-50-talet, av ”diverse
deponerade medel”, ”fond för norska studenter” och ”Finspongs metallverks fond” vars ändamål inte
längre är aktuella. De deponerade medlen bestod av räntor på depositionsavgifter från studenterna.
Fonden för norska studenter tillkom genom gåvor från varven i Göteborg 1947. Bakgrunden till
Finspongs Metallverks fond är oklar.
Ändamål: främja högskolans och Chalmers studentkårs intressen.
Utdelning: 114 000 kr delades ut till Chalmers studentkår för att användas till ”kårhus på landet”projektet, dvs upprustningen av Härrydaområdet.

Den tänkta storstugan vid Sandsjön i Härryda (Bild: inobi.se)
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Fond för Industrisamverkan
Fonden bildades 1989 genom en donation av Bjarne Holmqvist, bestående av 50 000 kr, genom hans
bolag Componenta Dynapac AB.

Rektor Sven Olving och Bjarne Holmqvist

Ändamål: Bidrag till forsknings-och utveklingsverksamhet vid Institutionen för teknikens ekonomi
och organisation. Medlen skall användas till att stärka samverkan mellan näringsliv och högskola.
Utdelning: Ingo Rauth beviljades 17 300 kr för ett bokprojekt. Efter att ha blivit inbjuden att skriva ett
kapitel i ett kollaborativt projekt med 28 andra författare i Europa kommer författarna att träffas
gemensamt för att diskutera kapitlen i sitt sammanhang.

Chalmers vänners studentstipendier
Insamlingsfonden Chalmers vänner samlar årligen in donationer från alumner för några utvalda
ändamål. Ett av dessa ändamål är riktat till studenterna vid Chalmers. Det kan vara att stödja
studentprojekt eller studieresor för enskilda studenter eller i grupp, eller andra aktiviteter knutna till
utbildningen.
Ändamål: stipendier till studenter vid Chalmers tekniska högskola.
Utdelning: Under 2014 valde Chalmers inriktningen att stötta en internationell student att läsa vid
högskolan. 70 000 kr delades ut till Yuda Aritonang för att studera masterprogrammet “Innovative
and sustainable Chemical engineering”.
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Hans Eeks donation
I november 2003 donerade arkitekten Hans Eek häften av prispengaran från Göteborgs
internationella miljöpris till Chalmers vilket uppgick till 250 000 kr. i november 2007 donerade han
ytterligare 200 000 kr till samma ändamål. Hans Eek erhåll sitt miljöpris för sitt arbete med
”passivhusen”, som är hus med små energiförluster. Stipendiet beräknas delas ut i ytterligare tre år.

Hans Eek

Ändamål: ”för att öka förståelsen och samarbetet mellan ingenjörer och arkitekter genom att
studenterna gemensamt deltar i en elevtävling, där man visar färdighet i samarbete kring hållbar
utveckling.”
Utdelning: Stipendiet utdelas inom kursen ”Sustainable Building Competition 2013” (ARK350) och
avgjordes i årsskiftet 2013/2014 Samtliga bidrag har ställts ut på Arkitektursektionens gård under
vintern 2013 som resultatet av masterstudion. Studenterna utvecklade i år ett förslag för ett ” Hotell
och Konferenscenter på Norra Öckerö”
25 000 kr delades ut till det bästa förslaget ”A Touch of Nature” författat av: Hang Xu, Lu ”Ridley”
Ding, Siemen Goetschalckx, Emma Gjers och Benjamin Bello. 5 000 kr vardera delades ut till de tre
förslagen: Blending Borders, Slices of Light och Öckerö Kärna. 40 000 kr delades ut sammanlagt.
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Theorells jubileumsfond
Vid Hugo Theorells Ingenjörsbyrå AB:s 50-årsjubileum av sitt filialkontor i Göteborg 1984, skänkte
styrelsen för bolaget 25 000 kr för att inrätta en fond vid Chalmers för att markera företagets
beroende av och sin samhörighet med svensk teknisk forskning och då särskilt kontakten med
Chalmers och institutionen för installationsteknik.
Ändamål: ”ett eller flera stipendier till förtjänta teknologer som i sista årskursen inriktar sina studier
mot VVS- och energiområdet. Stipendierna kan exempelvis användas för bekostande av studieresor
eller för kostnader i anledning av examensarbete.”
Utdelning: Två studenter mottog var sitt stipendium om 15 500 kr, 31 000 kr totalt, för sina
förtjänstfulla examensarbeten vid institutionen för energi och miljö. Daniele Meda för
”Contamination Control in Hybrid Operating Rooms. Particle content during different types of
surgery with special focus on diathermy” och Leonardo Claudio Amato för “CFD Simulation and
Validation of Air Flows and Velocities in Hybrid Operating Rooms”. Detta var den sista utdelningen
från fonden som nu avslutas då kapitalet är förbrukat.

Sune Sandqvists minnesfond
I augusti 2011 avled Sune Sandqvist och för att hedra hans minne skapades en fond av familj, vänner
och arbetskamrater för att uppmärksamma hans gärning för kommande generationer och om möjligt
också inspirera andra att följa i hans fotspår. Sune var Väg- och Vattenbyggare från Chalmers som
började sin karriär med ett examensarbete om läckande betongsprickor i parkeringsdäck. Efter
studietiden utvecklade han den innovativa tekniska lösningen, sprickfria betongbjälklag och
Spännbalksystemet tog form. Sune arbetade under mycket lång tid inom bolaget Spännbalkkonsult
SBK AB i Västra Frölunda. Fonden är tänkt att dela ut stipendier under 20 år.

Sune Sandqvist

Ändamål: ”stödja vetenskaplig forskning och utbildning inom betongområdet på institutionen för
bygg-och miljöteknik på Chalmers tekniska högskola”
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Utdelning: 30 000 kr i stipendium delades mellan de två examensarbetarna Patrik Thorsson och
Martin Pettersson för sitt examensarbete ”FE-modelling of Textile Reinforced Concrete (TRC) Facade
Elements”.

Arne Sjögrens pris
Arne Sjögren testamenterade 370 000 kr, en sjättedel av sin kvarlåtenskap, till Chalmers vid sin död
2012. Han föddes i Göteborg den 3 maj 1940, som son till två folkskollärare. 1959 tog han studenten
på Hvitfeldtska och 1960 började han på Chalmers. 1968 lämnade han högskolan som civilingenjör i
teknisk fysik. Han klarade den krävande utbildningen med genomgående fina betyg. Hans intresse för
elektroniken utvecklades under studietiden. Arne genomförde sitt examensarbete på
elektronikprofessorn Torkel Wallmarks institution. Arnes handledare var tf professor Ingvar
Marklund som var universitetslektor i fysik. ”Det var två världar som förenades” säger
studiekamraten och fd högskoledirektören Folke Hjalmers. Ett av Arnes största intressen var Sciencefiction och han var ett känt namn inom dessa kretsar han var en aktiv del av ledningen i Club Cosmos
i Göteborg, Sveriges äldsta sci-fi förening, som även erhöll en andel av arvet efter honom. Han skrev
också egna sci-fi noveller som publicerades i olika tidningar. Arne Sjögren blev nära 72 år gammal.

Arne Sjögren

Ändamål: ”ett pris till den mest nyskapande nanorelaterade doktorsavhandlingen på Chalmersunder
det gångna året.”
Utdelning: 30 000 kr delades ut till Dr Io-Chun Hoi för sin avhandling ”Quantum Optics with
Propagating Microwaves in Superconducting Circuits”.
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Jubileumsfonden
Överblivna medel från Chalmers 150-årsjubileum. Samt räntor och restkapital från diverse fonder
(Svenska varv AB, L M Ericsson, CTHB-handl. för konto.).
Ändamål: ”för dokumentation av CTHs historia och utveckling”
Utdelning: 25 000 kr delades ut till Stiftelsen Chalma Mater för att samla in och ta till vara på
Chalmers nutidshistoria genom skrönor, upptåg och anekdoter kring högskolan. Dessa uppstår
kontinuerlig. För året 2011 har detta arbete redan påbörjats. Medlen skall huvudsakligen användas
för faktainsamling och dokumentation till nästa del, nr 8, av bokverket Chalma Mater.

Mats Hermansson vid releasepartyt av del sju i bokverket Chalma Mater

V Hybinettes gåva
1918 överlämnade V Hybinette en utfärdad förbindelse till Chalmers där räntan skulle komma de till
institutet studerande eleverna till godo. Förbindelsen har sedan länge gått ur tiden men det finns än
idag ett kapital kvar knutet till gåvan och avkastningen går till gåvans ändamål.
Ändamål: ”tillgodose allmänna ändamål, såsom biblioteket, musik-, sport, hemtrevnaden å ”C.S.”
lokal etc.
Utdelning: 18 000 kr delades ut till teknologföreningen C.S. för ändamål som kommer föreningen till
godo, bland annat till fortsatt upprustning av föreningen lokal, Scrubben.
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Lennart Bergquists gåva
År 2001 upprättade makarna Lennart och Gunnel Bergquist sitt gemensamma testamente där ett
legat skulle tillfalla Arkitektursektionen vid Chalmers. 2005 erhöll Chalmers 91 200 kr. Fonden
planeras att verka fram till år 2016.
Ändamål: årligt stipendium till den arkitekturstuderande som dokumenterar intresse för ekologisk
arkitektur och planering.
Utdelning: 10 000 kr tilldelades Anna Risell för en sommarkurs ”Neuroergonomics and SocioGenesis” i Artena, Italien, och 8 000 kr tilldelades Jonathan Naraine för att bygga en prototyp av
konceptet ”Visual Water” som är en vattenrenande vägg. Bägge är studenter vid Arkitektur.

Studentkårens jämställdhetspris – Chalmers vänner
Vid avtackandet av Jan-Eric Sundgren som rektor för Chalmers tekniska högskola donerade ett antal
välrenommerade alumner pengar till Chalmersvännernas fond att använda enligt jan-Erics önskemål.
Donationen uppgick till 150 000 kr och en mindre del av donationen gick till en stol i hörsalen Runan
för Jan-Eric. Merparten användes för att inrätta ett jämställdhetspris som skulle utdelas av
studentkåren. Jan-Eric Sundgren var rektor på Chalmers under åren 1998 till 2006. 2007 instiftade
han priset.
Ändamål: Priset tilldelas den student vid Chalmers tekniska högskola som på ett kreativt sätt under
året har inspirerat till jämställdhet på ett praktiskt plan.
Utdelning: 10 000 kr delades ut till studentkåren som delade ut priset under den traditionsenliga
mösspåtagningen den 30:e april. Chalmeristerna Emma Olofsson (industriell ekonomi) och Johanna
Ask (automation och mekatronik) belönas med 2 500 kr vardera för sina olika insatser för
jämställdhetsfrågor. De delade priset med arkitektstudenternas genusgrupp som belönades med
5 000 kr. Priset delades ut av vicerektor Maria Knutson Wedel och Lena Mårtensson, ordförande för
studentkårens sociala enhet.

Jan-Eric Sundgren
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Texten i detta dokument är sammanställt från testamenten, gåvobrev, myndighetskontakter,
Chalmersbibliografier, tjänstemannaskrivelser, beslut av stiftelsen, förslag från institutioner,
ansökningshandlingar och korrespondens via brev och e-post. Alla foton kommer från Chalmers bildbank om
inte annat anges.
Sammanställning av Mattias Königsson, ansvarig för Anknutna stiftelser & Gåvomedel
mattias.konigsson@chalmers.se
031-772 26 05
Stiftelsen Chalmers tekniska högskola
412 96 Göteborg
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