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INLEDNING
SIDAN 1

Inledning
Chalmersstiftelsen är ägare av Chalmers tekniska högskola. Det är Chalmersstiftelsens uppgift att stödja ändamål som gagnar
Chalmers utveckling. Chalmersstiftelsen ansvarar för en kapitalförvaltning vars avkastning skall gå till olika projekt vid Chalmers.
Chalmersstiftelsen förvaltar även 62 anknutna stiftelser och 34 gåvomedelsfonder som har till uppgift att stödja utbildning,
forskning och andra ändamål vid Chalmers.

C

halmersstiftelsen, de anknutna stiftelserna och gåvomedelsfonderna har totalt
delat ut 97,6 mnkr.

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.

643

st

utdelade stipendier &
bidrag

S

tiftelserna har en egen lagstiftning, stiftelselagen, och de 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, när kapitalet är förbrukat för sitt ändamål.
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/stadgarna följs.

Chalmersstiftelsens satsningar
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Utdelade stipendier och bidrag från de
Anknutna Stiftelserna och Gåvomedelsfonderna

Foto: Chalmers bilddatabas

SATSNINGAR
SIDAN 3

Chalmersstiftelsens satsningar
Chalmersstiftelsen har som riktlinje att satsningarna som görs skall vara tidsbegränsade och bidra till kvalitet
och förnyelse i Chalmers verksamhet. Satsningarna skall inte avse ändamål för vilka reguljär finansiering finns
och samplanering i förhållande till Chalmers övriga uppdrag eftersträvas. Stiftelsen har delat ut 3,5 miljarder
kronor till ändamål vid Chalmers i form av satsningar och aktieägartillskott mellan åren 1994-2017.
Under verksamhetsåret har Stiftelsen finansierat riktade satsningar inom Chalmers om 79 mnkr (79 fg år).
Dessa avser projekt och investeringar inom följande huvudområden:

E

xcellenssatsning på unga forskare, 12 mnkr (12)

Grundläggande vetenskaper samt de tre styrkeområden som saknar statliga strategiska fakultetsmedel stöds med stiftelsemedel
för forskarassistenter, unga lovande forskare i början av sin karriär,
för att hålla högt tempo i utvecklingen av områdena. Områden
har valts där Chalmers kan ta ansvar genom gränsöverskridande
forskning, utbildning och innovationskraft. Stiftelsesatsningen
har varit avgörande i utvecklingen av dessa områden. De tre styrkeområdena utan statligt stöd är: Life Science, Informations- och

York Ostermeyer

Aikaterina Mitrokotsa

Bygg-och miljöteknik

Data&IT

Samhällsbyggnad

IKT

Detta är ett nyckelprojekt för Chalmers för att skapa ett internationellt campus.
Totalt utgör satsningen 84,4 miljoner kronor, och beräknas löpa ut
2019. Hösten 2017 registrerades 357 avgiftsskyldiga studenter på
Chalmers, varav 35 studenter tilldelades Avancez-stipendier. Tredjelandsprojektet har varit en viktig faktor i att Chalmers nu är ett
av de fem stora universiteten i Sverige med avseende på antal internationella sökande och nu finns 21 olika länder representerade
bland stipendiaterna, spridda över sex världsdelar.

Alastair Ross

Tatsiana Lobovkina

Biologi och Bioteknik
Life Science

kommunikationsteknik (IKT) samt Samhällsbyggnad.
Stiftelsesatsningen sker i tre delprojekt, Ung Excellens 1, 2 och 3,
fem forskarassistenter anställs per omgång. Utöver egen lön har
villkoren omfattat medel till bl.a. en doktorand, drift och resor.
Dessutom har ett mentors-/ coachningspaket och möjlighet till
hjälp vid flytt ingått.
Ung excellens 1 avslutades 2016 och Ung excellens 2 är i full drift.
Ung excellens 3 startade sina anställningarna under 2017.

R

75% av terminsavgiften. Satsningen har varit avgörande för Chalmers uppbyggnad av hela strukturen kring betalande studenter.

ekrytering av internationella
studenter, 12 mnkr (16)

Satsningen finansierar Avancez-stipendier, ett tvåårigt stipendium (masterutbildning) för icke EU/EES-studenter och täcker

E

Michael Björklund

Kemi och kemiteknik

Matematiska veten.

Grundl. Vetenskaper

Grundl. Vetenskaper

xcellenssatsning på seniora
forskare, IT, 1 mnkr (1)

Jan Bosch rekryterades med uppdraget att bygga upp ett
Software center vid Chalmers. Industrin efterfrågade kompetens
vid akademin inom detta område och nya samarbeten möjliggörs
tack vare utvecklingen av centret. Jan Bosch var tidigare professor
vid University of Groningen, Holland. Satsningen syftar till att
stärka styrkeområdet Informations- och kommunikationsteknik
(IKT) och institutionen för data och informationstekniks avdelning
Software engineering. Sedan starten 2011, har centret växt till att
omfatta 11 företag och 5 universitet. Under 2017 har fokus ändrats
från att bara sikta på stora företag till att även rikta in sig på små
och medelstora företag (SME).
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Jan Bosch

E

Lars Marcus

xcellenssatsning på seniora
forskare, samhällsbyggnad, 5
mnkr (5)

En strategiskt mycket viktig rekrytering av Lars Marcus till institutionen för Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik och styrkeområdet Building Futures på såväl kort som lång sikt. Behovet av ny
kunskap och forskning inom stadsbyggande är påtagligt både
nationellt och internationellt. Under 2017 har forskargruppen
Spatial Morphology Gorup (SMoG) konsoliderats med fler fasta
tjänster och flertalet forskningsprojekt är på gång, där framförallt
två står ut som viktigare än andra.
Det första är ett internationellt forskningsprojekt som drivits under tre år, för att etablera en stark empirisk bas för forskningsfältet
Spatial Morphology. I detta projekt har SMoG lett och drivit arbetet med att bygga upp modeller över de fem städerna Amsterdam, London, Stockholm, Göteborg och Eskilstuna baserade på
den teori och metodik som SMoG:s forskning bygger på. Det andra stora projektet som SMoG är involverat i heter Fusion Point
Gothenburg och handlar om direkt tillämpning av kunskap i de
stora stadsutvecklingsprojekt som finns i Göteborg. Projektet är
en unik möjlighet för SMoG och andra forskare på Chalmers att
direkt tillämpa de senaste forskningsrönen inom stadsutveckling

E

xcellenssatsning på seniora
forskare, kemisk biologi, 4
mnkr (4)

Professor Pernilla Wittung Stafshede är chef för avdelningen ”Kemisk biologi” på institutionen för Biologi och bioteknik. Institutionens mål är att brygga frontforskning inom grundläggande life-science-forskning med biokemisk och biologisk ingenjörskonst,
och därmed växa fram som det ledande innovationscentret inom
regionen, inom forskningsområdet. Forskningsgruppen består av
cirka tio personer varav hälften forskar runt koppartransport och
hur detta relaterar till sjukdomar, med ökat fokus på cancer. Den
andra hälften av gruppen jobbar på proteinaggregering och hur
man kan stoppa den vid Parkinsons sjukdom. Pernilla Wittung
Stafshede var tidigare professor inom Biologisk Kemi vid Umeå
Universitet.

Pernilla Wittung

E

Paul Meaney

xcellenssatsning på seniora
forskare, Microwave imaging,
4 mnkr (4)

Professor Paul Meaney bygger ut området för mikrovågsbaserad
diagnostik vid institutionen för Elekroteknik. Området har stor potential med många medicinska tillämpningar. I en tid där vårdkostnader eskalerar globalt kommer dess tillämpningar att bli
viktiga, både i den industriella världen och i ännu högre grad i
utvecklingsländerna där behandling och diagnostik ofta är
icke-existerande. Meaney är världsledande inom området mikrovågstomografi för biomedicinska tillämpningar, särskilt med
fokus på bröstcancerdiagnostik där han redan genomfört uppemot 500 kliniska mätningar på patienter. Meaney är anställd som
gästprofessor vid Chalmers och kommer från Dartmouth College i
USA. Arbetet på Chalmers är inriktat mot att utveckla mindre och
billigare mätsystem och snabbare bildrekonstruktionsalgoritmer.
Målet är att ta fram ett komplett system som används i kliniska
försök. Meaney utvidgar även tekniken till att möjliggöra mikrovågsmätningar av skelettet för att diagnosticera osteoporos.

E

xcellenssatsning på seniora
forskare, Grafen/kemi,
2 mnkr (6)

Dr Sigfried Eigler rekryterades till Chalmers som docent våren
2016, för att bygga upp ett laboratorium kring forskningen inom
grafen (kemisk modifiering av grafen). Eigler lämnade Chalmers
för en professur vid Freie Universität Berlin. Kemi/grafen-laboratoriet drivs idag vidare och utvecklas nu av forskargruppen bestående av en postdoc och en doktorand.

E

xcellenssatsning på seniora
forskare, Food & health,
3 mnkr (1)

Professor Rikard Landberg rekryteras 2016 för att leda och utveckla verksamheten inom ”Food and Health” vid institutionen Biologi
och bioteknik, främst i samverkan med Systembiologi men också
med Kemisk biologi och Industriell bioteknik. Sambandet mellan
mat och hälsa är ett mycket synligt forskningsområde och intresset från allmänheten är stort. Detta visade sig inte minst under
Almedalsveckan 2017 och under uppföljande reportage i radio
och press, där forskningsområdet och Chalmers fick stort genomslag. Livsmedelsområdet spelar en central roll när det gäller att
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E
Siegfried Eigler

Rikard Landgren

möta flera av samhällets utmaningar: folkhälsa, åldrande befolkning, livsmedelsförsörjning, klimatförändringar och hållbar produktion. Under 2017 har flera strategiskt viktiga samarbeten inletts såväl lokalt med Sahlgrenska akademin, Gothia Forum och
RISE, men också nationellt och internationellt

E

xcellenssatsning på seniora
forskare, Radioastronomi 0,3
mnkr (-)

Investeringen i uppstartsfinansiering för professor Jonathan Tans
grupp stärker avsevärt de studier av våra kosmiska ursprung som
utgör en av de tre pelarna inom astronomiforskningen på Chalmers. Bidraget används för att initiera ett program av postdoktortjänster - Chalmers Cosmic Origins postdoctoral fellowship – och
möjliggör även att doktorander kan anställas. Flera forskningsområden kommer att adresseras, till exempel stjärnbildningsprocessen i vår galax Vintergatan, hur stjärnhopar bildas, hur massiva
stjärnor bildas och hur planetsystem föds. I forskningen ingår
både teoretiskt arbete och beräkningar samt ett program av observationer i många olika våglängder. Professor Tan började sin
tjänst i september 2017 med en infasningsperiod fram till årsskiftet. De första doktoranderna har börjat arbeta och kandidater för
fellowshipprogrammet har intervjuats. Tre nya postdoktorer förväntas börja under 2018.

C

hallenge Lab, 1 mnkr (-)

Challenge Lab är en utmaningsdriven och kreativ innovationsarena för en hållbar framtid med studenter som drivkraft i samverkan med industri, akademi och myndigheter. Genom VINNOVA:s K3 projekt har utveckling av metodik och två
pilotsatsningar av främst studentverksamheten finansierats. Under kommande år behöver strategiska satsningar göras, för att
Challenge Lab skall utvecklas och ha möjlighet att bli en plattform
för fördjupad samverkan med samhällets olika aktörer. Den framväxande Johanneberg Science Park (JSP) blir en naturlig plats för
Challenge Lab och där Challenge Lab kan bidra med att integrera
studenter i JSP på ett naturligt sätt. Verksamheten drivs av professor John Holmberg. Under 2017 var 115 organisationer (näringsliv,
akademi, offentlig verksamhet) involverade i olika aktiviteter, och
under perioden 2014-2017 genomförde 51 studenter från 21 masterprogram examensarbeten på Challenge Lab.

ntreprenörskap i grundutbild
ningen, 2 mnkr (0,5)

Chalmers har lanserat en tioårig satsning på entreprenörskap och venture creation, manifesterad i dotterbolaget Chalmers
Ventures. Chalmers Ventures målsättning att ”hälften av alla Chalmerister inom fem år skall erbjudas entreprenöriella erfarenheter”
delas med ENG-projektet som syftar till att introducera entreprenöriella erfarenheter i grundutbildningen på Chalmers. Projektgruppen arbetar under det treåriga projektet som en pedulfunktion (kollegial pedagogisk utvecklare). På längre sikt kommer
projektet bidra till Chalmers profilering och attraktionskraft som
ledande entreprenöriellt lärosäte. Under 2018 kommer projektet
att fokusera på att skapa förändringar i existerande kurser genom
att arbeta tillsammans med utvalda lärare. Projektet leds av Kristina Henricson Briggs på Teknikens ekonomi och organisation.

P

rocessteknik – vitalisering,
5 mnkr (2)

Satsningen skall kraftigt vitalisera den processtekniska
forskningen på Chalmers, genom att finansiera två forskarassistenter och en doktorand inom tre strategiska delområden samt
inköp av ett avancerat MRI-instrument (Magnetic Resonance Imaging). De tre strategiska delområden är: Flerfasströmning med
inriktning mot ”multiscale modeling”, katalytiska processer baserade på förnybara råvaror samt individualiserad serieproduktion.
Den planerade användningen (flödesmätningar) av instrumentet
är inte den vanligaste och nya metoder krävs. Instrumentet planeras att användas i ett flertal projekt när fungerande mätmetoder
har tagits fram. Under 2017 har instrumentet kommit på plats och
fyra personer har genomgått grundutbildningen om instrumentet. Det första projektet med MRI kommer att påbörjas i februari
2018, men för närvarande pågår det ett masterprojekt, vilket är ett
samarbete mellan de två forskarassistenterna och Astra Zeneca.
Chalmers totala potential för processindustrin har stärkts av detta
initiativ.

N

ytt forskningsfält Arkitektur
och teknik, 2 mnkr (0,4)

Satsningen ger stöd för att etablera det nya forskningsområdet Arkitektur och teknik vid Chalmers, genom att finansiera
två doktorander till professor Karl-Gunnar Olsson. Satsningen ger
en möjlighet till uppbyggnad av ett högintressant forskningsfält
där, i dagsläget, nationell finansiering varit svår att finna. Området
kopplar matematisk modellering och simulering till arkitekturens
designprocesser med ett konstnärligt utforskande angreppssätt.
Området finns internationellt etablerat vid arkitekturinstitutioner
på flera ledande internationella universitet som ETH och MIT, och
där med starka kopplingar mot tillämpad matematik, tillämpad
mekanik, datorvetenskap och automation. Genom Chalmers
dubbla civilingenjörs- och arkitektutbildning Arkitektur och teknik har en svensk akademisk kultur kring fältet successivt kunnat
byggas upp och Chalmers har här etablerat sig internationellt och
bland annat fått förtroendet att arrangera konferenserna SmartGeometry 2016 och Advances in Architectural Geometry 2018.
Fältets tvärdisciplinära karaktär innebär naturliga kontaktytor till
flera av Chalmers styrkeområden med kopplingar mellan arkitektur och material, produktion och informationsteknologi.
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Johnneberg Science Park

Karl-Gunnar Olsson

Chris Williams

Satsningen kom igång hösten 2016. Genom att en industridoktorand kunde tillföras och att dåvarande institutionen för Arkitektur
lyckades rekrytera en av fältets ledande forskare, Chris Williams,
finns nu en väl fungerande forskargrupp på den nya institutionen
Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik. De rekryterade doktoranderna har på olika sätt kopplingar till internationellt ledande
arkitekt- och ingenjörsfirmor och därmed nära till utmanande tilllämpningar, en viktig egenskap hos detta praktiknära forskningsfält.

N

yttiggörande - Grafencenter 2.0, 4 mnkr (9)

Chalmers Grafen-centrum samlar forskning om atomiskt
tunna 2D-material (inklusive grafen, övergångsmetall dikalcogenider och relaterade heterostrukturer). De vetenskapliga frågorna
täcker grundforskning, inklusive fysik, kemi och materialvetenskap samt applikationsinriktad forskning som syftar till utformningen av ny teknik. Centret är en plattform för Chalmers forskare
och branschpartners för att diskutera utmaningar inom teknik,
identifiera potentialen i 2D-material, utnyttja synergieffekter,
bygga nya och stärka redan befintliga samarbeten och slutligen
samordna gemensamma bidragsansökningar. Verksamheten
bygger på forskningen vid flera av Chalmers institutioner och involverar även Chalmers styrkeområden.
Under 2017 har Grafen-centret avslutat sin etableringsfas och
kommer framöver att bygga vidare på erfarenheter samt fokusera
på samordning och strategisk utveckling av Chalmers verksamhet
inom grafen och relaterade material. Från och med den 1 september leds centret av biträdande professor Ermin Malic.

C

enter for advanced neutron
and X‐ray scattering techniques, 7 mnkr (‐)

Satsningen skall bilda ett center vid forskningsanläggningarna
MAX IV och European Spallation Source (ESS) i Lund. Anläggningarna kommer att bli världsledande inom sina respektive fält och
Chalmers kommer att bli en aktiv partner i dessa. Satsningarna

Lindhomen Science Park

Sahlgrenska Science Park

kommer att stödja seniora forskare, post-docs, instrument och
hårdvara. Satsningen skall möjliggöra bildandet av centret och
göra Chalmers till en stark part i utvecklingen av anläggningarna
och möjliggöra en permanent närvaro vid dem. Under 2017 har
fyra projekt startats kring utveckling av instrumentering vid MAX
IV och ett kring analysverktyg och modellering vid ESS. Projekten
involverar grupper från institutionerna för Fysik, Kemi och Kemiteknik samt Mikroteknologi och Nanovetenskap. Nya projekt diskuteras också med forskargrupper på institutionen för Industri
och Materialvetenskap som kan komma igång 2018.

U

tveckling av teknikparkerna,
6 mnkr (6)

Lindholmen, Johanneberg och Sahlgrenska Science Parks
erhåller stöd för att bedriva och utveckla sin gränsöverskridande
verksamhet mellan akademi, industri och samhälle. Lindholmen
med fokus på transport, Informations- och kommunikationsteknologi samt media. Johanneberg med fokus på miljö, energi och
material- och nanoteknologi. Sahlgrenska med fokus på Life Science.

K

århuset, 6 mnkr (6)

Del i relaterade kostnader för Kårhuset för Chalmers tekniska högskola gällande hyresbetalningar till Emils Kårhus.
Satsningen är en del från den stora insamlingen från alumner och
vänner till Chalmers på 60 mnkr till Studentkårens nya Kårhus
2001. Chalmersstiftelsen bidrog med lika mycket pengar och en
avsättning av insamlingen gjordes av Chalmersstiftelsen för att
delfinansiera byggnationen i form av ett lån kopplat till ett hyresbidrag, motsvarande räntebetalningen.

Ö

vriga satsningar, 1,5mnkr (7)

Satsningar som är mindre till storleken och som skapar
tempo och effekt i organisationen. Dessa medel har
bland annat gått till stöd och bidrag till Vetenskapsfestivalen, Venture Cup, Näringslivsgruppen och koncerngemensamma funktioner.

Kårhuset Chalmersplatsen
Foto: Chalmers bilddatabas
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Fonder för Högskolans bästa
Några fonder har ett friare ändamål än forskning och utbildning. Dessa benämns ”Fonder för högskolans
bästa” och kan ge stöd till föreningar knutna till Chalmers, till särskilda arrangemang eller tillfällen som
jubileer osv. Tillsammans har dessa fonder delat ut 1 401 800 kr till ändamål för högskolans bästa.

S

tiftelsen 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.

konformad form utan att vattengardinen bryts upp. Projektet förväntas vara klart under våren 2018, då en invigning planeras
Ett bidrag på 60 000 kr har beviljats till institutionen för teknikens
ekonomi och organisation för att upprätta en förstudie inför val av
konstnär för ett konstverk till Vera Sandbergs minne.

Ä
U

ndamål: ”för ändamål som gagnar verksamheten vid högskolan och vartill medel eljest ej finns disponibla”

tdelning: Hanteras under ”Högskolans bästa”. Totalt delade
den ut 687 500 kr.

Ett bidrag på 27 500 kr har beviljats till programmet för Teknisk fysik för inköp av priser till tävlingen ”International Physicists Tournament, en internationell lagtävling i fysik för universitetsstudenter.
Fysikcentrum i Göteborg står i år som värd för tävlingen, 18 länder
deltar runt om i världen med studenter från elituniversitet. Studenterna är sådana som Chalmers gärna ser som potentiella utbytesstudenter eller framtida doktorander. The International Physicists
Tournament hölls i april 2017.
Ett bidrag på 200 000 kr har beviljats för att starta upp projektet
”Formula Sailing”. Detta bidrag skall utöver sponsrade pengar från
företag samt bidrag från Chalmers styrkeområde Materialvetenskap, räcka till att säkra upp god kvalitet för projektets genomförande.
År 2005 startades en ”Yacht racing” tävling mellan tio Italienska
universitet, där studenter tävlar med egna designade och byggda
båtar. Till denna tävling fick Chalmers år 2016 en inbjudan att vara
med, förberedelser för att kunna delta inför år 2018 har pågått sedan våren.
Man hoppas att projektet skall förbättra Chalmers synlighet samt
attrahera studenter på både Bachelor och Master-nivå.
Ett bidrag på 400 000 kr har beviljats institutionen för fysik för att
upprätta en upp-och-nervänd fontän på Chalmers fysikgård. Fontänen är det sista konstverket i en rad av tolv olika konstverk som
skall fördjupa den ombyggnad som skett inom ramen för naturvetargårdsprojektet. Konstnären Pål Svensson betraktas som den
kanske mest kände Göteborgsskulptören för närvarande och har
ett antal konstverk på olika platser i Göteborg samt på andra ställen i Sverige och utomlands. Fontänen är 3x3x3 meter och genom
Påls design möjliggör den att få vatten att falla från hög höjd i en

Prototyp av Upp-och-nerpåvänd fontän på Chalmers
fysikgård.

För att hedra Vera Sandberg som var Chalmers första kvinnliga student och pionjär inom ingenjörskollektivet vill man nu se ett
konstverk som speglar den rollförebild hon är.
Konstverket passar bra in vid den nyligen avslutade ombyggnaden
av Johannebergs-campus norra del vid Vera Sandbergs allé, där
man nu planerar att etablera en fokuserad satsning på entreprenörskap.

S

tiftelsen 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 mjölk-
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försäljning. 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 bondekooperativet Lantbrukarnas mjölkcentral. Han gjorde stora donationer till samhället under sin levnad genom bildandet av de Adlerbertska stiftelserna, vars huvuduppgift är att understödja
utbildning och forskning i Göteborg. Axel Adler tog sent i livet det
gamla släktnamnet Adlerbert.

Ä

ndamål: ”understödja till högskolan knutna sammanslutningar och vid behov ekonomiskt bidraga till att högskolans högtidligheter får en festlig och värdig prägel” och hanteras under
”Högskolans bästa”.

U

tdelning: Ett bidrag på 300 000 kr har beviljats institutionen för
rymd-, geo- och miljövetenskap för att arrangera invigningen
av tvillingteleskopen vid Onsala rymdobservatorium. Onsala är ett
av de observatorier i världen som har den längsta historiken för
mätning av jordens rörelser med VLBI-tekniken. I april 2012 beviljades medel för uppförande av tvillingteleskopen, vilka utgör nästa
generation radioteleskop inom det globala rymdgeodetiska samarbetet. Invigningen hölls den
18 maj 2017, där landshövdingarna i Hallands och Västra Götalands län deltog. Den sammanföll också med en
internationell konferens som
samlade deltagare från hela
världen. Förväntningarna på
invigningen var stora och de
kom att dra till sig stor massmedial uppmärksamhet.

Axel Adler

S

tiftelsen 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.

Ä
U

denter att dela minnen samt att det gav ett ökat intresse för engagemang i sektionens arbete. För att göra balen festligare och
högtidligare hyrdes b la en DJ in och danslektioner erbjöds.
Ett bidrag på 30 000 kr har tilldelats Chalmersspexet Vera. Spexet
åkte på en planerad turné till Örebro och Helsingfors under mars/
april månad. Båda städerna har en stark spextradition och syftet
med resan är att knyta kontakter mellan studenter. För att täcka
kostnaderna för framförallt transport beviljades bidrag.
Ett bidrag på 7 000 kr har tilldelats Programkommittén PU för att
fira att de fyller 50 år. Alla i kommittén var inbjudna och det anmälde sig folk från varje årtionde från 1960-talet och framåt. Arrangemanget ägde rum i Chalmers nya lokal, Wijkanders den 25 mars
2017.
Ett bidrag på 34 000 kr har tilldelats Chalmers Studentkårs Idrottssällskap (CIS) för att arrangera Student-SM i simning 2017. Förra
säsongen deltog Simsektionen Uttrarna med 28 deltagare och tog
hem titeln som bästa förening. I och med det var föreningen näst
störst och uppmanades av Sveriges Akademiska Idrottsförbund
(SAIF) att arrangera tävlingen år 2017. Simtävlingen hölls den 8
april och på lördagskvällen anordnades det en bankett i Kårrestaurangen.
Ett bidrag på 30 000 kr har tilldelats civilingenjörsprogrammet Automatiseringsteknik, numera Automation och Mekatronik (Z) för
att fira att de fyller 30 år under den gångna hösten. Ett jubileum
anordnades den 1 april 2017 för studenter och alumner samt övriga berörda av programmet. Under dagen hölls det aktiviteter på
Campus Johanneberg och därefter en efterföljande bankett på
Svenska Mässan under kvällen. Efter middagen erbjöds det dans
till livemusik.
Ett bidrag på 6 300 kr har tilldelats Chalmers konstförening som är
en förening för anställda vid Chalmers. Föreningen anordningar bl
a studiebesök, föredrag och resor. Föreningen ansökte om bidrag
för vårens tre planerade aktiviteter, konstbio på Bio Roy, Göteborgs
konstmuseum, workshop: teckna djur på museum.
Ett bidrag på 20 000 kronor har tilldelats för användning av Indien
Cultural Night (ICN) i november 2017. ICN är det största och mest
representativa evenemanget från RANG (Chalmers Indian Association) och de försöker nå ut till ett stort antal människor från Göte-

ndamål: Fonden används ”för ändamål som gagnar verksamheten vid högskolan och vartill medel eljest ej finns disponibla”, och hanteras under ”Högskolans bästa”.
tdelning: Fonden delade totalt ut 197 300 kr.

Ett bidrag på 10 000 kr har beviljats till studentkårens Marskalkämbete till Chalmers studentkårs vårbal. Balen ägde rum den 13 maj
med start på en färja i Göteborgs kanal med mingel, fotografering
och avslutande middag på River Café. För att förgylla tillställningen på kvällen lite extra anordnade man fyrverkerier samt hyrde in
liveband efter middagen.
Ett bidrag på 20 000 kr har tilldelats programmet Teknisk Design
för att fira att teknologsektionen fyller 15 år. Den 8 april 2017 hölls
jubileumsbalen som avslutade en jubileumsvecka med olika festligheter. Jubileumsbalen gav tillfälle för både gamla och nya stu-

Indian Cultural Night, RANG (Chalmers Indian Association)
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borg och Sverige. Evenemanget var öppet för alla elever på Chalmers och andra som var intresserade.
Ett bidrag på 40 000 kr för att repetera repertoaren inför julkonserterna på en kursgård har tilldelats Chalmers Sångkör. Föreningen
anordnar varje december tre mycket uppskattade julkonserter där
alla tre delkörer (Damkören, Manskören och Kammarkören) deltar
och sjunger både var för sig och tillsammans.

S

tiftelsen 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.

Ä
U

ndamål: ”användas på det sätt Styrelsen för befrämjande af
Slöjdskolans ändamål finner lämpligast.” och hanteras inom
”fonder för Högskolans bästa”.

tdelning: Ett bidrag till medlemsaktiviteter för hösten 2017 tilldelades Chalmers konstförening som är en förening för anställda vid Chalmers. Föreningen anordningar bl a studiebesök,
föredrag och resor. Föreningen ansökte om bidrag för höstens planerade aktiviteter, besök på Göteborgs konstmuseum, samt
workshop: skapa bildcollage.

FAKTARUTA
Fonder för Högskolans bästa

687 500

Adelbertska

300 000

Ragnar Wahlstedts fond

197 300

Amanda och Hugo Frodes fond

Ä
U

ndamål: ”stipendier åt därav förtjänta elever samt till ändamål,
som främja Högskolans intressen”

tdelning: Sammanlagt har fonden delat ut 497 000 kr. Stipendierna för förtjänta elever hanterats under ”donationsstipendierna” till Chalmers studenter. Under året delades 71 stipendier ut á 7
000. Hanteras även inom ”Fonder för högskolans bästa”, där totalt
82 000 kr delades ut.
Ett bidrag om 65 000 kr tilldelades institutionen för Arkitektur samt
Fysik för att anordna årets AHA-festival med ’Autonomy’ som tema,
där bland annat autonoma system utforskas samt konstens och
forskningens frihet och var vi som människor börjar och slutar.
Ett bidrag om 17 000 kr tilldelades Chalmersspexet Vera för att genomföra en turné till Linköping för att ge Chalmers inspiration till
arbetet med spexet.

S

tiftelsen 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 testamente berättar han att han ”genom omtanke, 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 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.

Kr

Viggo Carlsens fond

Sven Renströms fond
Carolina Ljungbergsfond (se fonder utan utdelning)

Totalt:

82 000
5 000
-

1 271 800

Onsala tvillingteleskop
Foto:Anna-Lena Lundqvist/Chalmers
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Gästforskarbidrag
Genom denna fond kan forskare, som i samarbete med ledande forskningsmiljöer och kollegor vid framstående
universitet i USA, och som vill utveckla sin egen forskning genom ny inspiration eller styra in den på nya banor, söka
stöd för merkostnader för sin vistelse. Med merkostnader avses exempelvis boende, resekostnader och fördyrade
levnadsomkostnader.

T

he Osher Endowment

B

arbro 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 privata
sparbanker, World Savings, som han sedan sålde.

Ä

ndamål: Stöd till Chalmersforskares forskningsvistelser vid universitet i Kalifornien och fr om hösten 2017 nu även i hela USA.
Nyheter för hösten är också stipendier för att täcka studieavgifter
för amerikanska studenter som studerar för en magisterexamen på
Chalmers.

U

tdelning: Totalt delade fonden ut 1 221 800 kr.

Professor Erik Ström beviljades år
2013 samt år 2014 bidrag ur fonden
för två ”tre-månaders vistelser” vid
USC, Los Angeles. Professor Ström
har nu, år 2017, blivit beviljad ytterligare 131 800 kr för att fortsätta den
forsknings- vistelse som påbörjades
2013. Årets ansökan avser ett besök
på 14 veckor (reducerat till 10 veckor) under perioden 19 juni – 22 september 2017 hos forskningspartnern Prof. Urbashi Mitra, vid USC.
Bidrag till forskningsvistelsen har
även sökts från annan fond utanför Chalmers.

Biträdande professor Joakim Björkdahl tilldelades 100 000 kr för en
gästforskarvistelse vid Stanford University under våren 2018. Han studerar framförallt förändringar i hur företag skapar och approprierar värde,
länken mellan ett företags aktiviteter för att skapa värde åt kund och
att själva fånga (appropriera) värde
brukar benämnas som företagets
affärsmodell. Idag kretsar hans
forskning kring olika aspekter av förändringar som företag gör med sina
affärsmodeller för att i slutändan bli
mer konkurrenskraftiga och lönsamma. Joakim har fått en inbjudan att gästforska vid Stanford University i Kalifornien under första halvåret 2018. Då amerikansk industri
och forskning ligger i framkant vad gäller innovativa affärsmodeller
samt digitalisering, ger detta honom stora möjligheter att dra nya
lärdomar i sin forskning som sedan kan komma svensk industri, utbildning och Joakims fortsatta forskning till gagn, inte minst genom nya samarbeten och med nya kontakter i Kalifornien.

Bitr. Professor Klas Andersson har
tilldelats 400 000 kr för en vistelse
vid Brigham Young University, Provo, Salt Lake City, Utah. Klas beviljades bidrag för boende, resa samt
levnadsomkostnader för honom
samt en post doc, Thomas Allgurén
som ingår i projektet. Sverige har uttalat ambitiösa mål för att minska de
nationella koldioxidutsläppen där
nollutsläpp bör uppnås före 2050.
Detta är en enorm teknisk, ekonomisk och politisk utmaning, ännu
mer globalt. För att våra utsläppsmål ska kunna uppnås är det därför klart att kostnadseffektiv teknik för att uppnå negativa koldioxidutsläpp är nödvändigt. Negativa utsläpp är möjliga när CO2 separeras och omvandlas till en produkt eller lagras, och när CO2
härstammar från biogena bränslen. För att möta dessa brådskande
behov har en sökande och hans kollegor vid Chalmers tekniska
högskola föreslagit en banbrytande teknik. Brigham Young University (BYU) är känt för sin världsledande kompetens inom omvandlingsprocesser för värmeenergi. Klas har därför ambitionen att stärka samarbetet med ledande forskare vid BYU (prof. Andrew Fry,
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Brad Adams, Tom Fletcher och Dale Tree) för att påskynda utvecklingen och kommersialiseringen av den selektiva oxidationstekniken och de olika reaktorerna som behövs i processen.
År 2016 tilldelades lektor Joakim
Dahlman vid institutionen för Sjöfart
och marin teknik ett bidrag om 250
000 kr(idag Mekanik och maritma
vetenskaper) för en ettårig forskningsvistelese som gästprofessor
vid Naval Postgraduate School (NPS),
i Monterey, Kalifornien. Joakim har
nu, år 2017, fått beviljat 75 000 kr för
en förlängning av sin vistelse med 6
månader.

Professor, Pernilla Wittung-Stafshede, tilldelas 75 000 kr till stöd för
merkostnader vid sin planerade
forskningsvistelse vid California Insti-tute of Technology (Caltech) 20
juni till 20 augusti, 2018. Detta blir
en kort sabbatical som uppföljning
på hennes längre vistelse där 2015.
Den vistelsen var mycket givande,
och ledde till flera nya idéer och
samarbeten som de nu jobbar vidare med. Ett samarbete med grupp
på Caltech har redan resulterat i en
artikel i prestigefulla tidningen Cell. Pernillas Caltech värd kommer
igen att vara Jacqueline Barton, chef för Chemical Engineering Division. ”Att få en bättre överblick på forskningsfronten i USA är mycket viktigt; detta för att kunna bedriva högklassig egen forskning, för
att få nya uppslag för lokala samarbeten inom Chalmers, för att skapa sociala vetenskapliga nätverk, samt för mina olika uppdrag inom
Kungliga Vetenskapsakademien. ” menar Pernilla.

Teknisk doktor Sofia Rahiminejad,
MC2 beviljas 110 000kr ur fonden för
merkostnader för uppehälle i Kalifornien under sin Postdok för JPL,
NASA samt Stanford University under ett år. Merkostnaderna innefattar boende och försäkringskostnader. Sofia blev beviljad Wenner-Gren
stiftelsens stipendium sommaren
2017 för att göra postdoktoral tjänst
utomlands i samarbete med två institutioner i USA, för att sedan starta
en två-årig tjänst på Chalmers. Med
Sofias bakgrund inom mikroteknologi av metamaterial för högfrekvenskomponenter syftar sammarbetet med JPL på att utveckla teknik som gör det möjligt att från rymden upptäcka vatten på andra
planeter. Tillsammans med Stanford University och deras Nanofotonik grupp är syftet att utveckla en biosensor baserad på metamaterial för fotonik.

Docent Kamyab Zandi, institutionen
arkitektur och samhällsbyggnadsteknik har beviljats ett bidrag på totalt 350 000 kr för två forskarvistelser uppdelat på 6 månader vid
Stanford University 2018 och 2019.
Kamyab kommer att påbörja sin första vistelse i februari 2018. Det övergripande målet med samarbetet är
att utveckla och genomföra det nya
konceptet ”Digital Twin for Key
Transport Infrastructures” och att
etablera Chalmers som en europeisk
ledare på detta område. Den gemensamma ansträngningen kommer att leda till ett tvärvetenskapligt forskningsområde som rör,
men inte begränsat, stadsutveckling, rörlighet och informationsoch kommunikationsteknologi, och bidrar starkt till att stärka sökandens forskningsgrupp och andra grupper på Chalmers.

FAKTARUTA 2017
Namn

Beviljat kr

Erik

Ström

111 800

Joakim

Björkdahl

100 000

Pernilla

Wittung-Stafshede

Joakim

Dahlman

Sofia
Klas

Rahiminejad
Andersson

110 000
400 000

Kamyab

Zandi

350 000

Totalt:

75 000
75 000

1 221 800
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S

tipendier till Internationella
studenter

Stipendier för att möjliggöra att internationella studenter kan utbildas vid Chalmers.

S

ievert 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 fastighetsägaren Roger Akelius närmaste
man. Stipendiefonden hanteras genom insamlingsfonden
Chalmers vänner.

Sievert Larson

Ä
U

ndamål: stipendier till thailändska studenter som vill läsa ett
mastersprogram på Chalmers tekniska högskola.

tdelning: 1 242 500 kr delades sammanlagt ut till de fem thailändska studenterna: Napon Ravirujiphant, Kittipon Chaikittiwanich, Noppakod Ariyaphonphiroon, Phonphan Nawilaijaroen
och Worakamon Tasanakul.

A

lfred 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 AdAlfred Ots i Estland på hemmagården i ett
ministration (NASA) fram till sin
pensionering. Alfred Ots avled
självinrett ”labb”. Foto: Mart Mägi
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 blev senare 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 ger här sin årsrapport över
fonden:
”Efter fondens jubileumsår 2015 med flera minnesvärda tilldragelser blev år 2016 ett lugnt begynnelseår för dess tredje verksamhetsdecennium. Fonden konsoliderade sin verksamhet under de ändrade förutsättningarna som hade skapats under året dessförinnan,
som finns beskrivna i motsvarande årsberättelse.
Fonden har enligt donatorns önskan till ändamål att genom stipendier underlätta för i Estland bosatta estniska medborgare att studera i civilingenjörs-, arkitekt- eller forskarutbildning vid Chalmers
tekniska högskola.
Eftersom man förutser en mer omfattande stipendieutdelning de
närmast förestående åren, utökade Chalmers rektor fondens styrelse med en sjätte ledamot: Tomas Kutti, själv chalmerist och numera
pensionerad industriprofessor i ämnet materialintegrerad konstruktionsteknik vid Chalmers.
Vad gäller styrelsens sammansättning i övrigt är det värt att notera,
att det har lyckats att finna en styrelse, där alla även är estnisktalande, samtidigt som ledamöterna har en gedigen chalmersanknytning: fyra är aktiva eller pensionerade chalmersprofessorer och två
är chalmersdoktorer. Fondens verksamhet (att finna värdiga stipendiekandidater) sker i nära samarbete med Tekniska högskolan i Tallinn och då är det en klar fördel att kontakterna kan ske på estniska.
Vad ytterligare bör sägas om fondens styrelse är, att dess hedersordförande och näst donatorn Alfred Ots fondens mest betydande
person, fondens skapare, professor Sven Olving, tidigare rektor vid
Chalmers, lämnade jordelivet den 1 mars 2016 efter viss tids sjukdom vid en ålder av 87 år.
Även om fonden huvudsakligen ansvarar för stipendiaternas ekonomi, har fonden även vissa sociala ambitioner. Fonden har arrang-
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erat en välkomst- och introduktionsafton för nya stipendiater tillsammans med gamla stipendiater och andra studenter från Estland
(där de nyanlända traditionsenligt introduceras i konsten att äta
krabba – vilket inte förekommer i Estland).

Ä
U

Fonden har även inbjudit aktiva stipendiater till firandet av Republiken Estlands nationaldag i Göteborg den 24 februari. Dessutom
uppmuntrar fonden med sitt ekonomiska stöd stipendiaterna till
att i egen regi anordna symposier, där de presenterar sina studieområden för varandra och för de intresserade i den estniska gemenskapen i Göteborg. Under 2016 avhölls symposierna 29 och
30.”

För sitt arbete med att integrera internationella studenter med nationella studenter på masternivå, har vinnaren (David Berg Marklund) visat på stor initiativförmåga och inspiration när han grundade en
mottagningskommitté för två av datasektionens
masterprogram.

ndamål: Priset skall fokusera på insatser för att främja jämställdhet. Stiftelsen kommer att göra en årlig utbetalning på 10 000
kr till Chalmers Studentkår.
tdelning: Chalmers Studentkår föreslog att mottagare av priset
tilldelas David Berg Marklund med motivering:

Ä

ndamål: ”underlätta för i
Estland bosatta estniska
medborgare att studera i civilingenjörs-, arkitekt- eller forskarutbildning vid Chalmers
tekniska högskola”

U

tdelning: Stiftelsen delar ut
stipendier om 42 500 kr per
termin per student till studenterna Monika Tölgo, Kerli
Kustola och Sten Remmelg
(start ht2016). Martin Talu, Tönis Soodla, Carmen Isop, Karl
Kangur, Eeva-Maarja Laur (start
Mart Mägi, Professor emeritus
ht2017). Egon Astra beviljades
en kortare gästvistelse på en
halv termin hösten 2017. Den sammanlagda utlovade stipendiesumman blir därmed 510 000 kr.

C

halmers vänners
Internationella
studentstipendier

Insamlingsfonden Chalmers vänner arbetar aktivt 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.

Ä
U

ndamål: stipendium till internationella studenter.

tdelning: 280 000 kr delades ut för att stödja studenten Mercado Ortega för att studera vid masterprogrammet Entreprenörskap och Affärsdesign.

Equality Sustainable Award
Vid avtackandet av Jan-Eric Sundgren som rektor för Chalmers tekniska högskola donerade ett antal välrenommerade alumner pengar till Chalmers Vänner Fond att användas enligt Jan-Erics önskemål. Priset fick namnet ”Jan-Eric Sundgrens jämlikhetspris”, detta
har nu ändrats sedan år 2017, och det är nu benämnt ”Eq.Sus award”.
Donationen förvaltas av Stiftelsen Chalmers tekniska högskola
inom ramen för Chalmers Vänners Fond.

FAKTARUTA INTERNATIONELLA STIPENDIER 2017
Beviljat kr
Sievert Larssons stipendiefond

1 242 500

Alfred Ots stipendiefond

510 000

Chalmers vänners Internationella studentstipendier

280 000

Equality Sustainable Award

Totalt:

10 000

2 042 500
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Forskarbidrag
Bidrag som stödjer konferenser, inköp av forskningsutrustning workshops samt forskningsutbyte.

S

tiftelsen Chalmersska forskningningsfonden

På Chalmerska institutets 100-årsdag, 1929, överlämnades gåvor
av industriföretag och tidigare elever vid Chalmers för inrättandet
av en forskningsfond. Kung Gustav V deltog i firandet.
Stiftelsen är en av Chalmers främsta fonder och har till ändamål att
främja sådant forskningsarbete vid högskolan som gagnar vetenskap och industri.

Ä

ndamål: ”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

U

tdelning: Fonden har under 2017 delat ut 1 005 000 kr till 63
unga forskare spridda över hela Chalmers, flest stipendier delades ut till institutionerna Kemi, Fysik och Arkitektur. Det största
beloppet om 40 000 kr delades ut till en kvinnlig forskare på Mekanik och maritima vetenskaper för en längre gästforskarperiod vid
universitetet HEC i Montréal.

T

ore Svenssons donation till
unga forskare

Inom utlysningen för Chalmersska forskningsfonden ingick i år
Tore Svenssons donation till unga forskare då fonden delar ut till
samma syfte och tilldelas en ansökan som mycket intressant men
inte riktigt passar inom ramarna.

Ä

ndamål: Medlen kommer att möjliggöra att yngre forskare, i
början av sin karriär vid Chalmers, kan ta ytterligare steg i sin
utveckling inom sina respektive forskningsområden.

U

tdelning: 25 000kr till
Georgios Birmpilis, doktorand vid Arkitektur och
samhällsbyggnadsteknik
för förvärv av forskningsutrustning inom ”Geotechnical Engineering”-området.

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

anses nödig för fullföljden av visst forskningsarbete.”

FAKTARUTA CHALMERSSKA FORSKNINGSFONDEN 2017

2017 2016 2015 2014 2013

F

onden är en av Chalmers främsta forskarstipendier som framför
allt stödjer konferensresor. Fonden är av stor betydelse för yngre forskares möjligheter att nå ut med sin forskning.

Sökande

109

201

88

98

146

Beviljade

63

72

48

88

73

700 1 300

650

Utdelat (tkr)

1 050 1 000

Foto: Chalmers bilddatabas
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G

öran Wallbergs minnesfond

Fonden riktar sig till områdena IKT, produktionsteknik och
miljöteknik och kan sökas av yngre forskare eller sistaårsstudenter.
Fonden utlyses första gången under vårterminen 2017. Göran Wallberg donerade vid sin bortgång 2 miljoner kronor till Chalmers för
att hjälpa studenter och yngre forskare att få internationell erfarenhet under sin studietid. Pengarna skall användas för att upprätta en
fond enligt ovan.
Fondens mål är att dela ut tre stipendier om 50 000 kr vardera, ett
stipendium per ovan nämnt område. Stipendium kan tilldelas En
yngre forskare som vill gästforska eller ha någon form av utbyte
med annan institution/universitet/forskningsavdelning.
Alternativt delas mellan två sistaårsstudenter som ska genomföra
sina examensarbeten eller liknande projekt utomlands. Stipendiet
kan sökas av samtliga yngre forskare och studenter vid Chalmers,
med svenskt medborgarskap, som enligt ovan berikas av ett utbyte
med institution/universitet/forskningsavdelning utomlands.

Ä

ndamål: ”att hjälpa svenska studenter och yngre forskare att få
internationell erfarenhet under sin studietid”

U

tdelning: Totalt delades 150 000 kr ut 2017.

Av elva sökande blev tre ansökningar beviljade, två av dem gick
till resor i samband med examensarbeten utomlands och en gick till
en doktorand, Liv Lundberg vid Rymd- geo och miljövetenskap, där
stipendiet skall användas till en forskningsvistelse på Fordham University, New York, USA. Stipendiets storlek var 50 000kr per beviljad
ansökan.
Liv Lundberg, doktorand vid
Rymd- geo och miljövetenskap
får 50 000 kr ur Göran Wallbergs
minnesfond. Stipendiet ska användas till en forskningsvistelse i
USA för att fortsätta ett samarbete kring betalningar för ekosystemtjänster (Payments for Ecosystem Services) .

Liv Lundberg, Doktorand vid fysisk
resursteori

samt en mjukvaru-prototyp för att rekommendera artiklar inom
ämnen som förutspås växa. Därmed ligger arbetet inom området
IKT (informations- och kommunikationsteknik).

Mastersstudenterna Ricard Bergström och Joel Renulf, som studerade Quality and Operations Management, blev tilldelade 50 000 kr
ur Göran Wallbergs minnesfond för att genomföra sitt examensarbete inom området produktion. Priset möjliggjorde examensarbetets internationella perspektiv och användes till att subventionera
resa, boende, visum etc för de två forskarna till Kina, för att där kunna genomföra delar av sin datainsamling.
Examensarbetet genomfördes i samarbete med Volvo Cars och
handlade om hantering av simultan produktion i olika världsdelar.
Tuffa toleransnivåer på komponenter ställer höga krav på produktionsprocesser i flera led av värdekedjan för att utveckla och producera högkvalitativa bilar. Arbetet startade ur en strategisk synvinkel
för att sedan se över hur ett globalt produktionsnätverk är konfigurerat och koordinerat med avseende på innehavd strategi. Mer information om hur arbetet genomfördes samt resultat från studien
finns att läsa i “Global Manufacturing Networks - A Case Study of
Global Part Management at Volvo Cars” (Bergström & Renulf, 2018).

R

une Berhardssons Grafen
fond

Från Rune Bernhardssons testamente fick Chalmers 1 098
701 kr 2014 för att användas för ”forskning” och ”miljö” för
”grafenprojektet”. Rune (1930-2014) gick inte på Chalmers själv,
men hade en positiv inställning till Chalmers och det goda humör
som Chalmers spred i Göteborg av studenterna, skolans inblandning i samhället och särskilt vid Cortègen som går genom stadens
gator under Valborgs-firande. Rune hade läst om det spännande
nya grafenmaterialet och ville bidra till Chalmers och detta ämne
under hans senaste år.

Ä

ndamål: Bidrag för inkommande forskningsbesök
inom området grafen och
relaterade material.

I projektet tittar man på hur landägare kan kompenseras ekonomiskt för att låta sin mark tillhanda hålla ”ekosystemtjänster”.

U

tdelning: Totalt delade
fonden ut 76 000 kr.

Det kan handla om allt från att inte avskoga land i områden med
tropisk regnskog, för att minska koldioxidutsläpp och behålla biodiversitet, till att låta jordbruksmark ligga i träda för att undvika erosion.
Examensarbetarna Lisa Stenberg och Madeleine Appert läser masterprogram på institutionen Computer Science and Engineering
(CSE) och har fått dela på ett stipendium på 50 000 kr för att den 25
april åka till München för att göra exjobb på företaget DEVnet1.
Examensarbete kommer att tillägnas åt att studera nyhetsflöden,
med fokus på att undersöka hur nya händelser inom media påverkar populariteten av ämnen som det länkas till. Hypotesen är att att
nya händelser kommer att kunna användas för att förutspå hur media beter sig, och att man i förvägska kunna avgöra vilka ämnen
som kommer att bli populära. De kommer att utveckla en algoritm

Patrik Johansson, Professor vid Kondense-

36 000 kr tilldelades Patrik
Johansson, Department of
Physics för ett forskarbesök av
Jan Bitenc, Dr, National Institute
of Chemistry, Slovenia.

rade materiens fysik
”Patrik Johansson was granted
36.000 SEK from Rune Berhardssons Graphene fond. Dr. Jan Bitenc
from NIC, Ljubljana, Slovenia, will visit the Division of Condensed
Matter Physics and test his novel materials made from redox
compounds grafted onto graphene as organic electrodes for
Al-ion batteries. The work will be performed together with
Muhammad Abdelhamid developing Al-conducting electrolytes
within a Swedish Energy Agency funded project.
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Being an expert on next generation batteries and how to analyse
them, Patrik Johansson was invited by Nature Energy to write a
’News and Views’ article on the paper ”Direct observation of
lithium polysulfides in lithium–sulfur batteries using operando
X-ray diraction” by Conder et al. If you subscribe to the journal, you
can read both his published comment ”Making the invisible
visible” and the original paper.”
40 000 kr till Vincenzo Palermo, Department of Industrial and
Materials Science för ett forskarbesök av Andrea Liscio, Dr, Italian
National Research Council - Institute for Complex Systems
(CNR-ISC).

U

tdelning: Jelena Lovric, med sin avhandling ”Probing
Secretory Vesicles and Liposome Model Systems Användande
Nanoscale Electrochemistry and Mass Spectrometry” tilldelas Arne
Sjögrens pris på 30 000 kr för den mest innovativa doktorsavhandlingen inom området nanovetenskap och nanoteknik vid Chalmers
med motiveringen:
”I doktorsavhandlingen fokuserar doktor Jelena Lovric på
analysmetoder för att studera sekretorblåsor med särskild tonvikt
på nervsignalering. I synnerhet har hon gjort viktiga bidrag för att
använda bildmasspektrometri. Avhandlingen är skriftlig på ett
tillgängligt och illustrativt sätt. Dr Lovric har 10 publicerade
tidningar under sin doktortid och 5 inkluderades officiellt i hennes
avhandling. Tidningarna är alla i högtidsblad som Journal of the
American Chemical Society och ACS Nano. Några av Dr Lovrics
papper är redan väl citerade. De resultat från denna avhandling
utgör inte bara grunden för framtida forskningsprojekt inom
neurokemi, men också som grund för tillämpning av imaging
massespektrometri i andra applikationer.”
- Det känns väldigt trevligt att få priset. Jag tycker att det även
finns många andra doktorander som har utmanande och
spännande avhandlingar som också förtjänar uppmärksamhet.

Vincenzo Palermo, Forskningsprofessor vid
Material och tillverkning

A

rne 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 f.d.
högskoledirektören Folke Hjalmers. Ett av Arnes största intressen
var Science-fiction 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 Arne. Han skrev
också egna sci-fi noveller som
publicerades i olika tidningar.
Arne Sjögren blev nära 72 år
gammal.

Ä

ndamål: ”ett pris till den
mest nyskapande
nanorelaterade doktorsavhandlingen på Chalmers
under det gångna året.”

Jelena Lovric, f d doktorand inom analytisk
kemi

Det är också trevligt att veta att akademin uppskattar betydelsen
av det arbete som jag presenterar i min avhandling och dess
betydelse för framtida forskning. Det är en utmärkelse till alla de
som jag samarbetade med, säger Jelena Lovric.
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Fonder riktade
mot Mekanik och
maritima
vetenskaper
Ronny Ekman, 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.

Ronny Ekman
Son till Ture Ekman

F

amiljen Ekmans forsknings
fond

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.

Forskningen har bedrivits för att förbättra komfort och säkerhet
vid tågresor, öka kostnadseffektiviteten i tillverkningsprocesser,
utveckla labbtester för skakriggar och förstå hur mikrostrukturen
på metalliska material påverkar mekaniska egenskaper.

Ä
U

ndamål: ”bidrag till sektionen för maskinteknik inom området
hydraulik och tryckutjämning.”

tdelning: 1 500 000. Fonden är nu förbrukad för sitt ändamål
och totalt har 20mnkr delats ut.

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 Åkesson leder
och övervakar de projekt som fonden finansierar genom ett antal
doktorander inom nämnda områden. Ronny Ekman har ett aktivt
engagemang i doktorandernas utveckling.

S

Den 27 maj 2004 hölls en ceremoni på Chalmers med anledning
donationen. Donationen har använts i fem doktorandprojekt och
forskning som bland annat handlar om säkrare tåg och ökad kostnadseffektivitet i tillverkningsprocesser. Sedan 2004 har donationsmedlen förvaltats av Stiftelsen Chalmers Tekniska Högskola.
Under åren har medlen genom aktiv förvaltning vuxit till drygt 20
miljoner som kunnat delas ut. Idag finns nu inget ekonomiskt utrymme inom donationen för nya forskningsprojekt.

Grunden till fonden/kassan tillkom genom ett bidrag om 1200 kr
per år från Göteborgs stad, med start 1862, att användas för undervisningens utvidgande vid sjöbefälsskolan. Diverse gåvor från rederier, varv och försäkringsbolag m.fl., samt inträdesavgifter och
lösenavgifter har under åren tillförts kassan. Beroende på inkomna
gåvor och avkastning har kassan delat ut medel till skolans verksamhet eller som stipendier till elever. Kassan omvandlades senare
till en fond.

Donationsmedlen har på Chalmers använts i forskning bedriven av
Anders Johansson, Joakim Johansson och Milad Mousavi som alla
tog doktorsexamen mellan åren 2012 och 2016 samt Senad Razanica som efter sin licentiat 2016 fortsätter mot doktorsexamen. Albin
Johnsson tog sin licentiat 2011 och lämnade därefter Chalmers.
Utöver avhandlingarna har även ett stort antal separata uppsatser
publicerats i internationella vetenskapliga tidskrifter och konferenshandlingar.

tipendie-och gåvomedels
fonden vid sjöfart och marin
teknik

(tidigare Sjöbefälsskolans premie-och stipendiekassa)

Ä
U

ndamål: ”användas för stipendier samt för inköp av undervisningsmateriel och för att täcka andra utgifter för verksamheten inom institutionen sjöfart och marin teknik.”
tdelning: Ett bidrag på 250 000 kr tilldelades Institutionen för
mekanik och maritima vetenskaper (f d Institutionen Sjöfart
och marin teknik) för en uppgradering av värmesystemet samt
brand- och säkerhetsutrustning på Fryken. Institutionen har sedan
tidigare använt Fryken (Maritiman) till att samlokalisera olika praktikmoment för sjöingenjörer.
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Hugo Heymans forksningsfond:

Rapport fran ECCOMAS Composites 2017:
”Den 11 maj i år togs beslutet att bevilja mig ett stipendium från Hugo Heymans forskningsfond för 2017.
Detta för att täcka omkostnadema för ett konferensdeltagande för masterstudentema Philip Simonsson
och Ershad Pourbahaaddini Zarandi på konferensen
”ECCOMAS Composites 2017”.
Syftet med deras deltagande på konferensen var att
presentera bidraget ”A comparative study on smeared
and XFEM modelling of transverse compressive ply failure” baserat på deras exjobb under min (Martin Fagerström) handledning. För detta bidrag publicerades
också ett konferenspapper med samma namn. ”
Martin Fagerström
Martin Fagerström
Docent vid Material och beräkningsmekanik

S

tiftelsen G. Edward H.
Dicksons donationsfond

1960 upprättade bankdirektören Edward Dickson sitt testamente
och där i viljan att inrätta en fond vid Sjöbefälsskolan i Göteborg.

Ä
U

ndamål: ”genom stipendier, premier eller annat sätt främja undervisningen vid Sjöbefälsskolan”

tdelning: Ett bidrag om 200 000 kr har tilldelats Institutionen
för mekanik och maritima vetenskaper. På institutionen har
man sedan tidigare samlat alla praktikmoment inom praktikblocket till Fryken (Maritiman). Bidraget kommer bl a att användas till en
uppgradering av värmesystemet på Fryken.

S

tiftelsen 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.

Ä

ndamål: ”Främjande av det tekniska forskningsarbete vid högskolan, som visar sig vara till gagn för varvsindustrin i vårt
land.”

U

tdelning: Totalt delades 124 200 kr ut ur fonden, föjande forskare från institutionen Mekanik och maritima vetenskaper tilldelades medel enligt nedan:
Martin Fagerström, 20 000 kr, konferensresa för handledda exjobbare, Eindhoven, september 2017.
Arash Eslamdoost, 16 000 kr, konferensresa, Fifth International
Symposium on Marine Propulsors, Helsingfors, Finland, Juni 2017.
Ebrahim Ghahramani, 19 000 kr, för ett 2-månaders doktorandsbesök hos Andritz Hydro Company i Vevey, Schweiz.
Fabian Tillig, 10 000 kr för konferensresa om fartyg och offshore-strukturer, International Conference on Ships and Offshore
Structures, Shenzhen, China, september 2017.
Carlo Negrato, 9 200 kr för att delta i en tredagars kurs ”Design Optimization” iTrieste, Italien, juni 2017.
Kent Salo, 50 000kr till delfinansiering för inköp av instrument för
partikelmätning.

S

tiftelsen 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, född 1890, 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. Rolf Sörman var också medlem i C.S.
De sex fanorna eller rättare sagt deras efterföljare hänger idag i
Kyrkan i kårhuset.
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Stiftelsen Rolf Sörmans fond:

Kandidatarbete, den flygande
optimisten:
”I ett kandidatarbete 2016 konstruerades bärplan
(foils) för en optimist. Strukturberäkningarna för skrov
och vingar i kolfiber gjordes i ett projektarbete i Tilllämpad Mekanik. Vingarna byggdes under hösten
2016 på SSPA och i april 2017 seglade båten för första
gången. Det visade sig vara en succé. En videofilm på
Youtube sågs en miljon gånger under ett dygn. Det var
en av Chalmers största virala succéer genom tiderna.”
Lars Larsson

Den flygande optimisten seglad av Axel Rahm

De sex fanorna representerar de dåvarande och ursprungliga sex
sektionerna på Chalmers FEMVAK.

Ä

ndamål: ”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.”

U

tdelning: Totalt delade fonden ut 100 000 kr år 2017.

Professor Lars Larsson tilldelades 100 000 kr för fortsatt forskning av kandidatarbetet ”Den flygande optimisten”, kandidatarbetet/projektet ingick i Chalmers satsning på Sport och Teknologi
våren 2016. Projektet har presenterats vid en konferens om seglingsforskning, INNOVSAIL 2017 i Lorient i juni 2017. Projektgruppen består av sex stycken studenter varav två läser till skeppsbyggare på institutionens masterprogram, projektledare är Professor
Lars Larsson.

SP

tiftelsen A. H. Lindfors´
stipendiefond

å professor A H Lindfors sextiofemårsdag 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 tillläggsdonationer 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 fler-

tal 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.

Ä

ndamål: ”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.”

U

tdelning: Totalt delades 30 500 kr ut till sju stycken studenter
från masterprogrammet Marinteknik för en studieresa till Asien (Kina och Sydkorea) med syftet att besöka världens största
skeppsvarv år 2017. En av de sju studenterna tilldelades ytterligare
2 500 kr för att utveckla en konceptprototyp för kommersialisering
av vågkraft.
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Fonder riktade
mot
Elektroteknik
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. G. Eliasson

S

tiftelsen Civilingenjör Allan
Rebblings fond

Efter att båda makarna Rebbling, inspektor Nils-Edvin Nilsson-Rebbling och fru Margit Nilsson-Rebbling i Lund, gått bort,
förverkligades deras testamenterade beslut att bilda en fond vid
Chalmers till minnet av deras bortgångne son. Nils Allan Nilsson
Rebbling var makarnas enda barn och han omkom tragiskt i en bilolycka. Allan var mycket duktig i matematik. Testamentet upprättades 1969 och bouppteckningen 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.

Ä
U

ndamål: ”Stipendium utdelas till en utexaminerad civilingenjör från Avdelningen för maskinteknik med kursens bästa betyg i Matematik. ”
tdelning: Fonden delade totalt ut 30 000 kr till civilingenjörerna Niklas Olofsson och Jonas Ottosson som delade stipendiet
för bästa betyg i matematik.

S

tiftelsen Kapten Uno Larssons minne

till dem, som erhållit sin sjömansutbildning å Broströmskoncernens elevskepp”

U

tdelning: Totalt delade fonden ut 12 000 kr. För goda studieresultat delas stipendier á 3 000 kr ut till följande studenter år
2017. Matias Rementeria Perez, Marcus Landegren, Sofia Samuelsson och Tom Persson.

S

tiftelsen Solveig och
Karl G Eliassons minnesfond

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.

Ä

ndamål: ”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. ”

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.

U

Ä

Sven Jacobsson, 17 000 kr, för en forskningsresa till Cornell Univer-

ndamål: ”stipendier till därav förtjänta och behövande elever
vid Göteborgs navigationsskola och härvid i främsta rummet

tdelning: Totalt delades 50 000 kr ut till följande:

Stefan Candefjord, 8 000 kr, för konferensresa till EMS2017 i Köpenhamn, maj 2017.
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Solveig och Karl G Eliassons tilläggsfond samt Fredrik
H Lamms Fond:

William Hallberg

är doktorand vid Microwave Electronics Laboratory (MEL) och fick nyligen
ett bidrag från Fredrik H Lamms Fond. Han får nu ytterligare ett stipendium, den här gången från Solveig och
Karl G Eliassons tilläggsfond. Det nya bidraget på 30
000 kronor kommer att användas till en studieresa till
University of Colorado Boulder, Colorado, USA.

Evgenii Novoselov

William Hallberg och Evgenii Novoselov

sity, Ithaca, New York, maj - augusti 2017.
Kamran Keykhosravi, 10 000 kr, forskningsbesök till University of
Toronto, Canada, jan 2018.
Chenjie Ge, 15 000 kr att delta i en konferens inom elektroteknik,
april 2018, Calgary, Canada.

S

tiftelsen 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.

Ä

ndamål: 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 ”gästföreläsningar, föreläsningsprov och
andra liknande ändamål inom det elektrotekniska området”. Tillläggsfonden 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.”

U

tdelning: Totalt delades 700 000 kr ut under året, 400 000 kr på
våren till 10 st forskare, varav flertalet från Elektroteknik för olika konferensresor och publikationskostnader. Under hösten delades 200 000 kr ut till Felix Mannerhagen, Projektassistent vid Elektroteknik för införskaffning av en forskningsplattform för

är verksam vid avdelningen för terahertz- och millimetervågsteknik (TML),
och försvarade sin avhandling så sent som den 31 maj.
Han beviljas nu ett stipendium på 20 000 kronor från
Solveig och Karl G Eliassons tilläggsfond som han kommer att använda till att delta i en workshop i Kurume,
Fukuoka i Japan den 17-21 juli.

elektrifiering av fordon och kringliggande elsystem, samt 100 000
kr till Andreas Fhager, Docent, Elektroteknik för inköp och tillverkning av medicinsk mätutrustning.

S

tiftelsen 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 Schneider Electrics
fond till minne av Erik Feuk.

Ä

ndamål: 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”.

U

tdelning: Totalt delades 188 000 kr ut till 7 studenter och 4 forskare inom olika masterprogram samt forskaravdelningar med
inriktning mot områden inom låg-, mellan- och högspänning. Stipendierna användes till bl a konferenser, utlandsstudier samt kurser.
Philip Gertzell, student, 10 000 kr for APP International Internship
Program, Volvo Group, Bangalore, Indien, 9/6 - 19/1 2017.
Andreas Rydgård, student, 10 000 kr utlandsstudier, Tyskland,
München, 1/4 - 30/9 2017.
Asim Ibrahim, student, 8 000 kr, Field trip to Schneider R&D, Gernoble, France.

ELEKTROTEKNIK
SIDAN 25

Stiftelsen K G Hallbys fond:

Reserapport Kandidatarbete
Maglevtåg - ENMX02:
”Syftet med resan var att deltaga i tävlingen “ Delsbo
Electric ”, vilket är en studenttävling som går ut på att
bygga ett så energieffektivt spårbundet fordon som
möjligt. Resan sträckte sig mellan 25/5 - 28/5 2017.
Den 27:e var det dags för tävlingsdagen, vi hade fortfarande lite sista minuten fix att lösa på vårt fordon, det
verkade dom flesta lagen också ha. Alla kämpade på i
det sista och till slut var det dags för tävlingen på eftermiddagen. Tävlingen verkade vara en stor händelse i
Delsbo och den drog många åskådare. Dalarna slog
nytt världsrekord igen och vårt fordon kom tyvärr inte
hela vägen fram, det var något strul med batterierna.
Martin Ankel, Sebastian Bergman, Max Börjesson, Anders
Karlsson, Carl Wagné, Nils Åkesson

Det är alltid roligt att kunna representera Chalmers. Vi
fick ett “tröst”-innovationspris för vårt försök att konstruera ett Maglev-tåg, vilket var väldigt uppskattat
från vår sida.”
Martin Ankel

Rickard Andersson, student, 12 000 kr för studier vid Chalmers Institut für Systemtheorie und Regelungstechnik, Universität Stuttgart.
Ehsan Bahmani, student, Electric Power Engineering, 8 000 kr för
HV Workshop - Practical Introduction to the Safe Isolation of High
Voltage Equipment training course, York, UK.

Ä
U

ndamål: Alice och Lars Eriks fond skall gå ”till resestipendier till
forskare vid Chalmers tekniska högskola som avlagt teknisk
doktorsexamen”, företräde för elektroteknik.
tdelning: Totalt delade fonden ut 120 000 kr.

Ashraf Uz Zaman, 8 000 kr “Research Visit to University of Carlos III Madrid to collaborate with Prof. Eva Rajo”.

Christoffer Hansson, student, Systems, 13 000 kr för utbytesår i Seattle, USA.

Behrooz Makki, 15 000 kr “Conference paper presentation, Salamanca, Spain”, sept. 2017.

Jimmie Elek, student, 10 000 kr för studier vid Technische Universität München, Tyskland, sept 2017.

Ayca Ozcelikkale, 17 000 kr “Travel to IEEE International Conference
on Communications (ICC) 21-25 May 2017, Paris, France”.

Thomas Hammarström, forskare/tekniklektor, 70 000 kr för studieresa till Kina, jun/juli 2018.

Sahar Mohajeran, 20 000 kr för stöd till resa, “University of Michigan and the California Institute of Technology”, juli 2017- sept.
2019.

Xiangdong Xu, forskare, 15 000 kr för deltagande i Cigré international study committee, France, Germany, 2018.
Allessandro Acquaviva, PhD, 12 000 kr, 19th European Conference
on Power Electronics and Applications, Warsaw, 11-15 September
2017.
Sven Jacobsson, PhD, 20 000 kr for Research visit to Cornell University, New York, May-August 2017.

S

tiftelsen 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, se mer info längre fram.
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.

Alessandro Acquaviva, 25 000 kr till “study visit at KTH of 3.5
months to work on PM machines cooling modeling and strategies”,
Stockholm, april - juli 2018.
Amin Bahmani, 35 000kr, IEEE International Power Electronics Conference (IPEC) 2018, Niigata, Japan, maj 2018.

S
Ä
U

tiftelsen K G Hallbys fond
1995 bildades en stiftelse i Klas-Göran Hallbys namn efter
makarna Stellan och Linnea ”Nean” Hallbys dödsbo.

ndamål: ”bereda elever vid institutionen för Elmaskinteknik
och Kraftelektronik möjlighet att genomföra olika studieresor”

tdelning: Totalt delades 57 541 kr ut till fyra studenter och två
doktorander. Celimo Daniel Cela Rosero, student, 4 500 kr för
en resa till Erlangen/Germany.
Asim Ibrahim, student 5 000 kr för resa till Erlangen/Germany och
Martin Ankel, student, 11 850 kr för resa till Delsbo. Christoffer
Hansson, student, 7 000 kr för masterstudier vid University of
Washington i Seattle, USA under läsåret 2017-18.
Pinar Tokat och Evelina Wikner,doktorander, tilldelades stipendium om ca 14 500 kr vardera.
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Stiftelsen Claes Adolf Adelskölds resestipendiefond:

”stipendier till resor i utlandet
åt svenskfödda elever från
Chalmers tekniska läroanstalt i
Göteborg, företrädesvis åt så
dana som egna sig åt
elektricitetens praktiska
Claes Adolf Adelsköld

S

tiftelsen Claes Adolf Adel
skölds resestipendiefond
vid Chalmers tekniska läroan
stalt 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”.

användning”

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.

Ä

ndamål: ”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.

U

tdelning: Totalt delades 35 000 kr ut till fyra studenter, Axel Andersson, 10 000 kr för resor och makatroniskt projekt i samband med utbytesstudier vid Simon Fraser University i Vancouver,
Kanada. Philip Gertzell, 10 000 kr för bidrag till flygresor och övriga
kostnader i samband med praktik vid Volvo Trucks i Bangalore, Indien. Victor Loftman, 9 000 kr för flygresor i samband med utbytesstudier vid National University of Singapore. Lucas Thomée, 6 000
kr för flygresa hem från utlandsstudier i Singapore.
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Fonder
riktade mot
Arkitektur &
samhällsbyggnad
Sven Steens forsknings och stipendiefond:

Uppmärksammad stadsutveckling

Matmut Atlantique Stadium, Bordeaux
Foto: Mikaela Bengtsson

”Bordeauxs innerstad är, med sina 5000 bevarande
1700-talsbyggnader, listat som världsarv av Unesco.
Och här står jag nu, mitt i en stadsbild som får historiens vingslag att pocka på uppmärksamheten. Jag känner mig upprymd. Här finns nog mycket att utforska.
Syftet med resan är att studera urban stadsutveckling
och inspireras av faktiska exempel i en stad som prisats
för sina insatser och lyfts upp som världsledande inom
urban transformation.”
Mikaela Bengtsson

S

tiftelsen Fredrik H Lamms
donationsfond

8:e juni 1937 överlämnade professor Fredrik Lamm femtusen kronor till Chalmers för att inrätta en resefond.
Professor Lamm tillhörde en gammal Göteborgssläkt. Han var son
till grosshandlare Albert Martin Lamm och Hilda Fredrika Heyman.
Han utexaminerades från Chalmers 1891 och fortsatte sina studier
i Zürich samt praktiserade därpå i Amerika. Tillbaka i Sverige verkade han på Elektromekaniska AB Norden. 1896 kom han som lärare
till Chalmers, efter fyra år blev han lektor och 1911 professor. Långt
innan dess blev han utnämnd till föreståndare för Chalmers elektriska materialprovnings-anstalt.
Professor Lamm upprättade en egen elektroteknisk konsultationsbyrå. Han var inspektor för Svenska Brandtarifföreningens elektriska anläggningar. Han var styrelseledamot i Göteborgs spårvägar
och förstärkta spårvägsstyrelsen samt gas-och elverken. Han var
ordförande i Chalmerska ingenjörsföreningen och hedersledamot
i C.S.
Han avled 75 år gammal 8/1-1948.

Ä
U

ndamål: ”bidrag till den elektrotekniska fackavdelningens studieresa”

tdelning: Totalt delades 5 000 kr ut till William Hallberg, doktorand MC2. Bidrag för forskningsresa till University of Colorado
Boulder, Colorado USA, 1 april till 30 september 2017.

B

ritt-Lisa Landahls fond

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.

Ä

ndamål: Britt-Lisa Landahls fond skall gå till ”främjandet av
forskning och utbildning inom ämnesområdena textilteknik
och inredningsarkitektur” företrädesvis svensk hemslöjdstradition.

U

tdelning: stipendium till fyra studenter och en forskare på 60
000 kr.

Linnea Palmkvist, 13 000 kr till en textilkurs på Textile and Fashion
Industry Training Centre i Singapore, Singapore Augusti 2017.
Fredrik Jonsson, 23 000 kr till examensarbete som undersöker hur
ull kan användas som förstärkande fibrer i ett nytt biologiskt nedbrytbart kopositmaterial.
Anita Ollár,10 000 kr till fas 2 av hennes projekt Mycelium Acoustics. Syftet med projektet Mycelium Acoustics är att tillhandahålla
en lösning - i form av en inre partitionsstruktur - för problem med
bullernivån mellan de gemensamma köks- och vardagsrumsområdena i en av klustren i HSB Living Lab med en 100 % kompostabel,
myceliumbaserad biokomposit.
Erik Widell, 8 000 kr till en sommarkurs, Murning i praktiken (det
officiella namnet på kursen är Materiallaborationer). Kursen utförs
på hantverkslaboratoriet i Mariestad sommaren 2017.
Felicia Davidsson, 6 000 kr till inköp av material av olika slag för att
utforska möjligheten hur man kan manipulera ett tyg till att få
akustiskt goda egenskaper.
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Britt-Lisa Landahls fond:

Murkurs i Mariestad
sommaren 2017:
”En virtuell 3D-modell för en valvkonstruktion. För att
bygga strukturen konstruerade vi först en ställning av
vp-rör. Därefter kunde själva murningen påbörjas. För
att geometriskt få ihop konstruktionen behövdes i
princip samtliga stenar huggas till för hand allt eftersom valvkonstruktionen tog form.”
Formfinding-valv

S

tiftelsen Civilingeniör Torsten
Janssons stipendiefond

1980 tog Chalmers del av Torsten Janssons dödsbo som bestod i
100 000 kr 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.

Ä
U

ndamål: ”främja utbildning av civilingeniörer, vilkas studiegång är anpassad till värme-, ventilation- och sanitetstekniska
fackområdet”
tdelning: Totalt delades 50 000 kr ut till sju stycken studenter
för bl a studiebesök och examensarbeten:

Fredrik Hultman, 4 000 kr för utbildningsmaterial.
Ilaria Beccio, 4 000 kr för studiebesök i samband med exjobb.

Erik Widell

S

tiftelsen Gerhard Hobohms
minnesfond

Den 1:e september 1988 överlämnade Ernströmgruppens
verkställande direktör Bo Lerenius 150 000 kr till Chalmers, som bidrag till forskning och utvecklingsarbetet inom Högskolans sektion för väg och vattenbyggnad. Man önskade bilda en fond. Direktören Gerhard Hobohm själv skulle delta i utdelningsnämnden
tills vidare. Ernströmgruppen är ett familjeföretag som bildades
1918 och verkar bland annat inom byggmaterial.

Ä
U

ndamål: ”stipendier till studerande inom sektionen för vägoch vattenbyggnad, företrädesvis till studerande som utför
examens- eller projektarbete inom området byggnadsmaterial.”
tdelning 2017: Totalt delade fonden ut 45 000 kr.

Ida Frisell och Linnea Thörn fick dela på 30 000 kr för sitt examensarbete: Fiberarmerad skumbetong.
Emma Strömberg fick tilldelat 15 000 kr för sitt examensarbete: Implementation of Carpool in NewHouse Construction.

Alain Powell, 8 750 kr för examensarbete inom installationsteknik.
Niclas Bengtsson, 8 750 kr för examensarbete inom installationsteknik.
Linus Rönn, 8 000 kr för litteratur och studiebesök i samband med
exjobbet .
Emmy Dahlström, 8 000 kr för litteratur och studiebesök i samband
med exjobbet.
Linnea Lundblad, 8 500 kr studieresa till universitet i Milano.

H

ans Eeks donation

I november 2003 donerade arkitekten Hans Eek häften av
prispengarna 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.
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Hans Eeks donation:

Special Prize på 10 000 kr till
förslaget ”THE VAULT” tilldelades:
Miran Alwan, Allegra Fornaca, Giovanna Gaioni och
Effrosyni Rousso

Hans Eek

Ä

ndamål: ”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.”

U
1

Motivering:
”The design is provocative rough and somehow futuristic. It shows the result of an
architectural invention coming from weeks of a not satisfying trial in delivering mainstream
commercial city development while radically interpreting the challenges of sustainable
urban strategies.”

S

tiftelsen Edith och Egon
Plomgrens donationsfond

Titis Rum Kuntari

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. Cementa köptes senare ut från börsen.

2

Ä

tdelning:

:a pris på 20 000 kr till förslaget ”R E N”

Marie Breysse
Nils Claesson
Gheorghe Maleca
Joel Montgomery-Claesson

:a pris på 5 000 kr till förslaget ”ReGeneroCity”

Benjamin Sanchez Andrade
Louise Hansson
Julia Malm
Omar Zalloum

3

:a pris på 5 000 kr till förslaget ”RE:SOURCE”

Giovana Fantin do Amaral Silva
Hanna Persson
Dennis Wiklund
Andreas Orström
Ariana Valentina Méndez Jiménez
Mohammad Naji Shabarek

ndamål: ”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.”

U

tdelning: Totalt delades 35 000 kr ut till: Sandra Hermiz Dawood
och Emelie Joelsson, 20 000 kr för exjobb i Tanzania, Kolandoto, Tanzania. 13 februari, 2017.
Ida Röstlund, 3 500 kr för resor främst till Mariestad, våren 2017.
Petra Sandberg, 5 500 kr till stöd för studieresa till Ryssland, St Petersburg, våren 2017.
Stina Gjertsen, 6 000 kr för studieresor i samband med examensarbete till Borås, Umeå och Örebro i april 2017.

ARKITEKTUR & SAMHÄLLSBYGGNAD
SIDAN 30

Sune Sandqvists minnesfond:

Hossein Tahershamsi

tog sin masterexamen 2017 på institutionen Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, avdelningen för konstruktionsteknik.
Hans examensarbete handlar om Kloridinträngning i
utsatta betongkonstruktioner.
Stipendiekommitténs motivering:
”Kloridinträngning i utsatta betongkonstruktioner är
en process som på sikt kan försämra konstruktionens
bärförmåga. Stipendiaten har med en teoretisk modell
visat på hur vissa av betongens delmaterial inverkar på
betongens förmåga att fördröja kloridjonernas inträngning”.
Hossein Tahershamsi
Foto: Julia Jansson

S

une 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.

Ä
U

ndamål: ”stödja vetenskaplig forskning och utbildning inom
betongområdet på institutionen för bygg-och miljöteknik på
Chalmers tekniska högskola”

tdelning: Totalt delades 30 000 kr ut i stipendium ut till mastersstudenten Hossein Tahershamsi, för sitt examensarbete:
”Finite Element Model Evaluation using Factoral Design”.

S

tiftelsen Sven Steens
forsknings- och stipendie
fond

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 Origo-huset (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.

Ä

ndamål: ”tilldelas begåvade, energiska och moraliskt högstående byggnadselever i de båda övre årskurserna eller från
Högskolan utexaminerade arkitekter och husbyggnadsfackmän
under trettio års ålder.”

U

tdelning: Totalt delades 28 000 kr ut till tre studenter:

Hanna Järbel, 11 000 kr för resa till Kuba.
Julia Dandebo, 8 000 kr för resa inför examensarbete till Norge.
Mikaela Bengtsson, 9 000 kr för resor i anslutning till examensarbete till Paris och Bordeaux hösten 2017.

ARKITEKTUR & SAMHÄLLSBYGGNAD
SIDAN 31

Edith och Egon Plomgrens fond:

Studieresa - Sankt Petersburg:
”Sank Peterskyrkan stod färdig år 1838. Under kommunisttiden när religion blev förbjudet omvandlades
byggnaden till simhall. Det stora kyrkorummets golv
avlägsnades för att öppnas upp till källaren som tidigare mest används som förråd. En pool installerades. Efter kommunisttiden stod byggnaden oanvänd ett antal år innan den öppnade som kyrka igen år 1997.

Sankt Peterskyrkan - kyrkan som simhall
Foto: Petra Margaretha Sandberg

Mitt examensarbete handlade om att utveckla en
gammal vattenreservoar i Göteborg med akustik som
huvudfokus. Byggnaden, också känd som ‘Kulturtemplet’ är idag tömd på vatten och används av musiker och konstnärer för olika evenemang.”
Petra Margaretha Sandberg

S

tiftelsen 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 vattenbyggnadskåren (VVK).

Ä

ndamål: ”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.”

U

tdelning: Erik Save tilldelades 26 000 kr för studieresa till Guatemala mellan september 2017 och januari 2018.

S

tiftelsen
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.

Ä

ndamål: ”bidraga till att finansiera gästföreläsningar inom
byggnadsekonomi och byggnadsorganisation, och därvid liknande ämnen.” Främst används fonden vid avdelningen för
construction management.

U

tdelning: Gunnar Wengström, YRGO – Högre Yrkesutbildning
Göteborg 25 000 kr. Föreläsningar, seminarier och studenthandledning inom byggproduktion och byggprocesser.

S

tiftelsen Ernst M Frimans
stipendiefond

Ernst Friman föddes 1880 i Skarstad, Skaraborgs län, och
skrevs in vid Chalmerska slöjdskolan 1877 och tog examen som ingenjör i juni 1880. Han studerade vid fackavdelningarna för Mekanik och Byggnadskonst. Ernst arbetade därefter som ritare och arbetsledare hos byggmästare J. A. Ullgren i Göteborg. 1885 övertog
han rörelsen och bildade firman Ullgren och Friman. Han var ledamot av byggnadskommittéerna för bland annat Röhsska konstslöjdmuséet, Naturhistoriska muséet, Carlanderska sjukhemmet,
Barnsjukhuset och Sjukhuset å Kålltorp. 1929 upprättade Friman
sitt testamente och sin vilja att med 12 000 kr bilda en fond vid
Chalmers för utexaminerade ingenjörer från högre avdelningens
byggnadsfackskola.

Ä

ndamål: ”stipendier till utexaminerade ingeniörer från högre
avdelningens byggnadsfackskola, som utomlands ämna studera byggnadskonsten.”
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Åke Bäckmans resestipendium:

Japanresa sommaren 2017:
Torgen som inte riktigt finns
”När jag rör mig i japanska städer kan jag ibland känna
att något saknas. Jag letar omedvetet efter en plats
där det är naturligt att slå sig ner på en bänk, kanske
för att konsultera kartan eller äta någonting. En allmän
plats som alla har tillgång till, som åtminstone på
pappret inte tillhör någon person mer än någon
annan. I västerländska städer fyller torget denna funktion.”
Det privatägda torget i Tokyo
Foto: Ulrika Lindahl

U

tdelning: Andrea Brandén tilldelades 15 000 kr för att resa till
Vancouver hösten 2017 för att studera stadsplanering.

S

tiftelsen Gigabs fond

Med anledning av Göteborgs Intecknings Garanti Aktiebolags (Gigab) 75-årsdag 1944 överlämnades 150 stycken preferensaktier i Göteborgs Bank, där årsavkastningen skulle användas som
stipendier. Gåvan överlämnades genom: Sven Steen, Gustaf Bjernström, G.H. Hansson, Axel Nylander, Rob. Ljunglöf och Thorsten
Bengtsson.

Ä

ndamål: ”vartannat år att utdelas som resestipendium till förtjänt elev i arkitekturskolans sista eller ev. näst sista årskurs.”
med tillägget: ”vid något tillfälle icke finner någon sökande inom
högskolans båda sista årskurser, till vilken den vill utdela stipendiet, detta istället må utdelas till någon sökande, som tidigare avlagt
arkitektexamen vid högskolan.”

U

tdelning: Hanna Johansson, 10 000 kr. Studieresa till Japan, dec
2017, för att undersöka traditionell och modern japansk byggnadstradition i materialet trä.

S

tiftelsen 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.

Ulrika Lindahl

Ä
U

ndamål: ”stipendier tilldelas en eller flera från Högskolan utexaminerade arkitekter att användas för studieresor. ”

tdelning: Ulrika Lindahl tilldelades 10 000 kr för studieresa till
Japan (Tokyo, Kyoto och Gifu) juli 2017.

T

heorells 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.

Ä

ndamål: ”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.”

U

tdelning: Totalt tilldelades Ilaria Beccio, masterstudent vid Pol
di Milano, 6 000 kr för att utföra sitt examensarbete ”Contamination Control in Operating Theatres – a measurement study focused on airborne colony forming units during back surgery” vid
Chalmers. Studieinsatsen examineras vid såväl Dipartiment di Energia, Politecnico di Milano som vid Institutionen för Arkitektur och
samhällsbyggnadsteknik.
Fonden är nu avslutad.

KEMI & BIOLOGI
SIDAN 33

Fonder
riktade mot Kemi
och Biologi
Folke och Marianne Edlers forskningsfond:

Maria Abrahamsson
Docent vid Kemi och biokemi

S

tiftelsen Nils Pihlblads
stipendiefond

1977 erhöll Chalmers del i Nils Pihlblads dödsbo efter det
att hans syster Eva Pihlblad, som enda arvtagare, själv avlidit. Doktor Nils Pihlblad från Lerum dog 1966. Förutom Chalmers fick även
Uppsala universitet del i dödsboet.

Ä
U

ndamål: Fonden skall ”bereda kvalificerad sökande tillfälle till
vidare utbildning i kemi eller kemisk teknologi.” ”Stipendiebeloppet är avsett att möjliggöra studieresor.”
tdelning: Totalt delades 150 000 kr ut främst till forskare på institutionen för Kemi och kemiteknik, 24 st forskare fick stipendium om ca 6000 kr vardera.

F

olke och Marianne Edlers
forskningsfond

Chalmers mottog 1 500 000 kr efter Marianne Edlers dödsbo i mars 2014. 1996 var Folke och Marianne Edler i kontakt med
professor Bengt Nordén vid fysikalisk kemi och Stiftelsens direktör
Stig Ekman för att sätta upp riktlinjerna för en möjlig fond inom
området och man tog då fram statuter för fonden. Tanken var att
fonden skulle upprättas efter båda makarnas frånfälle.
Kemiingenjören Folke Edler (K47) drev färgfabrik i Lerum och tillsammans med Chalmerskemisten Ragnar Bergstedt och målaren
Rolf Hansen upptäckte de den kinesiska träoljan på mässor runt
om Europa på 50-talet. Den var pressad ur nötter och rätt förädlad
var det en enastående produkt för impregnering av trä. Ett stort
problem vid denna tid var husfärgernas dåliga kvalitet, träet under
den målade glansiga ytan ruttnade.
De utvecklade tillsammans produkten Westcoast och kontraktera-

”Antibiotikaresistens är en av framtidens största hälsoutmaningar. Maria Abrahamsson tillsammans med
sina samarbetspartners Per Lincoln, Nina Kann och
Henrik Sundén studerar möjligheten att framställa
molekyler som skulle kunna verka som så kallad binär
antibiotika. Detta koncept bygger på att två stycken,
var för sig ofarliga molekyler som kan binda in till bakteriers DNA när de kommer tillräckligt nära varandra
kan reagera med varandra och skapa en molekyl med
antibiotisk effekt”
Maria Abrahamsson

des av Mobileoil, en jätte i oljebranschen. Westcoast-träoljan som
kunde pigmenteras till lasyrfärg blev marknadsledande under ”lasyrvågen” på 70-talet. Företagets färger användes vid miljonprogrammens byggboom i Sverige. Företaget producerade även latex
och oljefärger. Kompanjonerna sålde senare företaget.
På 80-talet drabbades Folke Edler av blåscancer och gick bort den
18 oktober 1986. Chalmers mottog 1 500 000 kr efter Marianne Edlers dödsbo i mars 2014.

Ä

ndamål: Att stödja grundvetenskaplig forskning som kan bidra
till förståelsen av orsakerna bakom miljöbetingade maligna
sjukdomar, speciellt cancersjukdomar som t.ex. blåscancer. Att hitta behandlingsmetoder på bioteknisk grund. Att finna profylaktiska metoder för dessa sjukdomar. Eventuellt kan också utvecklandet av apparatteknik för tidig diagnostik eller behandling komma
ifråga.

U

tdelning: 150 000 kr tilldelades Maria Abrahamsson är docent
på Kemi- och kemiteknik och avdelningen fysikalisk kemi för
att hitta behandlingsmetoder på bioteknisk grund.

S

tiftelsen 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.

Ä

ndamål: ”främja forskningen vid högskolans sektion för kemi,
genom reseanslag till yngre forskare verksamma vid sektionen.”
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Stiftelsen Simeon Swartz´fond:

Rapport från Lars Öhrström:
Lars Öhrström är professor i oorganisk kemi och specialiserar sig på hur metalljoner interagerar med andra
molekyler. Hans forskning inriktar sig i huvudsak på
syntes och förståelse för koordinationskemiska nätverksföreningar, nya material av potentiell betydelse
för ”grön” och uthållig kemiteknik med tillämpningar
inom katalys och gaslagring.

Lars Öhrström
Professor i oorganisk kemi

”Lars deltog som planerat i den Italienska kristallografiunionens möte i Perugia och levererade ett föredrag
enligt ansökan. Också många positiva interaktioner
med italienska kollegor och jag kunde återknyta kontaken bl.a. med Eurpeiska kristallograp.”
Lars Öhrström

U

tdelning: Totalt delades 30 000 kr ut till följande forskare på
institutionen Kemi och kemiteknik samt Biologi och bioteknik:

Karin Sahlin, 5 000 kr, Johan Nilsson, 5 000 kr, Xueting Wang, 5 000
kr, Thuy Mai Huang, 5 000 kr, Mikhail Tuymentsev, 5 000 kr, Paulo G
Teixeira, 5 000 kr.

S

tiftelsen Simeon Swartz´s
fond för silikatkemisk forsk
ning vid
Chalmers tekniska institut

1929, till minnet av sin avlidne make, disponent Simeon Swartz,
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.
Simeon Swartz föddes i Dingle, Svarteborgs kommun/socken
1860. Han var handelsman och bokhållare och fick i slutet av
1890-talet uppdrag att starta en porslinsfabrik tillsammans med
några andra. Fabriken placerades på Hisingen och stod klar 1898.
År 1901 började den egna tillverkningen av porslin. Fabriken hade
som mest 600 anställda.
Simeon Swartz var gift med Anna Bergström som gett sitt namn åt
den kända servisen Grön Anna. Andra kända serviser är bl.a. Flytande Blå, Göta och många andra. Under 1910-talet uppvaktades
han av Rörstrand som behövde nya lokaler till sin fabrik. De fick av
miljöskäl inte vara kvar i Stockholm centrum. 1914 sålde Swartz fabriken till Rörstrand men arbetade kvar till 1926, året därpå dog
han.

I Svarteborgs kyrka finns kyrkklockor, ljuskronor och lampetter
som donerats av honom. På klockorna står donatorernas namn,
Anna och Simeon Swartz. Han hade två barn, Margit och Bror.
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.

Ä
U

ndamål: ”understödjande av silikatkemisk forskning. Räntan
bör enligt min mening oavkortat disponeras av professorn i
denna del av kemiska teknologien för nämnda syftemål”.
tdelning: Lars Öhrström, 5 100 kr föra att hålla ett inbjudet
”keynote” föredrag vid Italienska kristallografisamfundets
kongress i Perugia, juni 2017.

S

tiftelsen 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.

INDUSTRIELL EKONOMI &
PLASMAFYSIK
SIDAN 35

Fonder
riktade mot
Industriell ekonomi
och plasmafysik
Stiftelsen Chalmerska Innovationsfonden:

Joakim Björkdahl
Bitr. Professor vid Entrepreneurship and Strategy

”Fokus under 2017 har kretsat kring att utföra forskning på affärsmodellsinnovationsprocesser för att förstå hur de uppkommer och utvecklas. Att förstå hur
företags digitaliseringsprocesser utvecklas har varit en
annan central del kring den forskning som bedrivs.
Speciellt fokus är att förstå hur integrering av informations och kommunikationsteknologi i befintliga produkter och tjänster påverkar företags sätt att leda, organisera och göra affärer. ”
Joakim Björkdahl

Ä

ndamål: ”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”.

U

tdelning: Under 2017 har 1 200 000 kr av donationsmedlen använts till att finansiera bitr. Professor Joakim Björkdahl och Professor Sören Sjölander samt gruppen Business Innovation Group
på avdelningen för Entreprenörskap och strategi (tidigare avd. för
Innovationsteknik) vid Institutionen för Teknikens ekonomi och organisation.
Ämnesinnehållet av professuren och de aktiviteter som har utförts
har varit kring vetenskapliga studier av innovationsprocesser (med
speciellt fokus på affärsmodeller och processer för digitalisering)
och entreprenörskap. Fokus under 2017 har kretsat kring att utföra
forskning på affärsmodellsinnovationsprocesser för att förstå hur
de uppkommer och utvecklas. Att förstå hur företags digitaliseringsprocesser utvecklas har varit en annan central del kring den
forskning som bedrivs. Speciellt fokus är att förstå hur integrering
av informations och kommunikationsteknologi i befintliga produkter och tjänster påverkar företags sätt att leda, organisera och
göra affärer.
Det har även utförts studier om olika entreprenöriella metoder och
att förstå lärande i tidiga faser. Under 2017 har flera forskningsartiklar skrivits och publicerats inom innovationsprocesser i ledande
internationella vetenskapliga journaler. Vi har även medverkat i
företags innovationsprocesser samt utbildat företag för att de
bättre skall kunna skala upp sin entreprenöriella verksamhet. Detta har vi gjort genom vårt företagsutvecklingsprogram Scale Global. Tidigare har gruppen drivit utvecklingsprogrammet Born Global som syftade till att utbilda och utveckla de bästa start-up
bolagen i tidiga faser i Sverige. Skillnaden mellan Scale Global och
Born Global är att vi nu utbildar företag som har en verifierad affär,

men där företagen behöver ta nästa steg i sin tillväxt genom att
skala upp sin verksamhet.
Fonden möjliggör bibehållandet av en professur inom Innovationsteknik men möjliggör också en fortsatt uppbyggnad och expansion av kunskapsområdet inom forskargruppen för Business
Innovation Group på avdelningen för Entreprenörskap och strategi.
Chalmers Ventures beviljades ett bidrag på 600 000 kr för en stöttning av projekt kopplade till Chalmers AB´s Encubationsverksamhet och kommersialisering utav Chalmerskopplad forskning.
Chalmers Ventures är en inkubator för företagsskapande och består av två världsrankade inkubatorprocesser. Därutöver driver
Chalmers Ventures en Acceleratorprocess samt en Tech Transferprocess. Det sökta bidraget kommer att användas för att finansiera
b la utökad screening av idéer från olika forskningsgrupper på
Chalmers samt stöttning av initierade inkubationsprojekt.
Ett bidrag på 800 000 kr per år under tre år, totalt 2 400 000 kr med
start sen höst 2017 har beviljats Teknikens ekonomi och organisation. Detta skall täcka en doktorands lönekostnader samt handledning för att etablera en starkare kunskapsbas och förmåga inom
området Entrepreneurial Finance på TME institutionen.
Tanken är att forskningen kan dra nytta av tillgången till Chalmers
Ventures långa historik och rika data. Samtidigt skulle den kunna
bidra till en utvecklad akademisk förståelse kring effekten av olika
finansieringsupplägg. Projektet har fokus på forskning och forskarutbildning men väntas även ge andra mervärden såsom lärande
inom Chalmers-koncernen och underlag för nya utbildningsupplägg.
Närmaste handledare blir Anders Isaksson, i projektet ingår också
projektledare och examinator Mats Lundqvist och industridokto-
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Fonden för Industrisamverkan:

Rapport från föreläsningen:
”Tristan höll en kombinerad föreläsning med inslag av
interaktiv workshop.
Upplägget var att Tristan berättar om ett specifikt koncept för att sedan låta deltagarna testa detsamma i
workshop-format.
Föreläsningens och workshopens innehåll fokuserade
på ”lean startup” och ”business experiments”.
Tristan Kromer, Lean Startup-expert

Henrik Berglund

rand Per Hulthén.
Sammanlagt delade fonden ut 2 600 000 kr.

T

orkel Wallmarks seminarier

År 2000 gjordes en avsättning från Chalmers anknutna stiftelse
Chalmerska innovationsfonden på 400 000 kr för att skapa en seminarieserie i Torkel Wallmarks namn.
J Torkel Wallmark, född 4 juni 1919 i Stockholm, död 2007, var professor i elektronfysik III på Chalmers. Tillsammans med företagaren
Harald Jacobson skapade de förutsättningar för Sveriges första
professur inom innovationsteknik, detta tack vara Jacobssons generösa donation som skapade Chalmerska Innovationsfonden.
1983 tillträdde Torkel Wallmark en personlig professur i innovationsteknik vid Chalmers, med inriktning mot industriellt nyföretagande.

Ä

ndamål: ”arrangera ett antal seminarier som skall behandla olika aspeker av innovationsområdet ”

U

tdelning: Till fonden har en ansökan inkommit från Henrik
Berglund, Teknikens ekonomi och organisation på 192 000 kr
gällande en plan för två praktiska workshops som riktar sig till studenter och entreprenörer.
Den 13 oktober genomfördes en workshop med Tristan Kromer
som är Lean Startup-expert från San Fransisco. Eventet var lika
framgångsrikt som uppskattat. De ansvariga för eventet mottog
både lovord och positiv feedback från flertalet deltagare.

Den 14 november genomfördes en workshop med Cindy Alvarez
som är UX-specialist på Yammer och Microsoft. Hon kommer från
San Fransisco och har författat en bok som heter ”Lean Customer
Development”.

F

ond för Industrisamverkan

Fonden bildades 1989 genom en donation av Bjarne Holmqvist,
bestående av 50 000 kr, genom hans bolag Componenta Dynapac
AB.

Ä

ndamål: Bidrag till forsknings-och utvecklingsverksamhet vid
Institutionen för teknikens ekonomi och organisation. Medlen
skall användas till att stärka samverkan mellan näringsliv och högskola.

U

tdelning: Ida Gremyr, Árni Halldórsson and Andrea Birch-Jensen tilldelades 32 000 kr för att genomföra studiebesök samt
anordna en workshop med praktiker verksamma inom tjänsteledning. Projektet utgör en aktivitet för att stärka relationerna med
industrin inför flera samskapande forskningsprojekt på temat digitala tjänster där involvering och engagemang av praktiker är en
viktig framgångsfaktor.
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Fonden för internationellt samarbete inom plasmafysik:

Rapport från symposier:
”För att främja internationell samarbete inom plasmafysik har under 2017 ett flertal internationella gäster
bjudits till Chalmers:
Laurent Gremillet, CEA, Arpajon,Frankrike
Paolo Ricci, Ecole Polytechnic Federal Lausannne,
Schweiz
Tünde Fülüp
Professor vid Subatomär fysik och plasmafysik

F

onden för internationellt
samarbete inom plasmafysik

Plasmafonden skapades på initiativ av professor Hans Wilhelmsson. Hans var företrädare för Internationella Plasmafysikkonferensen 1982 och överskottet på 630 tkr överlämnades som en gåva för
att skapa en fond för internationellt samarbete inom området plasmafysik. Int. Plasmafysikkonferensen 1982 samlade 500 deltagare
från 40 länder.

Ä

ndamål: ”gagna den vetenskapliga utvecklingen på plasmafysikens område med dess tillämpningar, t ex genom anordnande av internationella Chalmerssymposier.”

U

tdelning: Totalt delade fonden ut 50 000 kr till Tünde Fülöp,
Fysik, för att främja internationellt samarbete inom plasmafysik genom att bjuda in och vara värd för internationella samarbetspartners från Europa. Mycket framstående forskare har bjudits in ,
bl a Jack Connor som är före detta teorichef på Culham och en levande legend med erfarenhet av i stor sett alla områden inom fusionsplasmafysik samt Laurent Gremillet som är en välkänd forskare
inom teoretisk laser-plasma-interaktion på CEA i Paris. Besökarna
kommer att diskutera samarbetsprojekt med plasmafysikforskare
och de flesta kommer att hålla seminarier.

Eva Macusova, Institute of Plasma Physics, Prague,
Czech Republic. ”
Tünde Fülüp

Besöken resulterade i nya samarbeten och förstärkning av gamla.
Som exempel pga direkta resultat kan nämnas två forskningsansasökningar som i december lämnats till Eurofusion i samarbete
med de inbjudna gästerna. Om dessa beviljas kommer det påverka
våra möjligheter att bedriva forskning inom plasmafysik i flera år
framöver. Vi har också skrivit ett flertal gemensamma
forskningsartiklar och konferensbidrag.

KÅREN
SIDAN 38

Fonder riktade mot Kåren

S

tiftelsen 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.

Ä
U

ndamål: ”avkastningen disponeras av Chalmers studentkår i samråd med inspektor för ändamål som är till nytta och nöje för kåren.”

tdelning: 15 000 kr delades ut till kåren till nytta och nöje för teknologerna.

S

amlingsfonden 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.

Ä
U

ndamål: främja högskolans och Chalmers studentkårs intressen.

tdelning: 13 000 kr delades ut till Chalmers studentkår.
Fonden är nu avslutad.

S

tiftelsen 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.

Ä

ndamål: ”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.”

U

tdelning: 12 000 kr delades ut till kåren till representation.

Foto: Chalmers bilddatabas
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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 379 stycken stipendier utbetalats om 7 000 kr vardera. Sammanlagt 2 653 000 kr, i form av
”donationsstipendier”.

S

tiftelsen J D Cronlunds
stipendiefond

Lektor Johan (John) Daniel Cronlund testamenterade 15
000 kr 1950 till Chalmers tekniska högskola. Cronlund arbetade
som kamrer vid Chalmers.

Ä
U

ndamål: Stipendium till en eller flera ”behövande och i sina
studier framgångsrika elever”.

tdelning: Sammanlagt har fonden delat ut 1 099 000 kr. Stipendierna för förtjänta elever hanterats under ”donationsstipendierna” till Chalmers studenter. Under året delades 157 stipendier ut á 7 000.

S

tiftelsen 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.

Ä
U

ndamål: ”stipendier åt därav förtjänta elever samt till ändamål, som främja Högskolans intressen”

tdelning: Sammanlagt har fonden delat ut 497 000 kr. Stipendierna för förtjänta elever hanterats under ”donationsstipendierna” till Chalmers studenter. Under året delades 71 stipendier
ut á 7 000. Hanteras även inom ”Fonder för högskolans bästa”, där
totalt 82 000 kr delades ut.
Ett bidrag om 65 000 kr tilldelades institutionen för Arkitektur
samt Fysik för att anordna årets AHA-festival med ’Autonomy’ som
tema, där bland annat autonoma system utforskas samt konstens
och forskningens frihet och var vi som människor börjar och slutar.
Ett bidrag om 17 000 kr tilldelades Chalmersspexet Vera för att genomföra en turné till Linköping för att ge Chalmers inspiration till
arbetet med spexet.

S

tiftelsen 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.

Ä
U

ndamål: ”skall afkastningen i första rummet utgå till behöfvande lärjungar å den byggnadsteckniska afdelningen”

tdelning: Sammanlagt har fonden delat ut 245 000 kr. Stipendierna för förtjänta elever hanterats under ”donationsstipendierna” till Chalmers studenter. Under året delades 35 stipendier
ut á 7 000.

S

tiftelsen 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.

Ä
U

ndamål: ”utdelas som stipendier främst för studieresor utomlands för studerande vid högskolan.”

tdelning: Sammanlagt har fonden delat ut 147 000 kr. Stipendierna för förtjänta elever hanterats under ”donationsstipendierna” till Chalmers studenter. Under året delades 21 stipendier
ut á 7 000.
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S

tiftelsen Carl och Hans Lund
grens 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

Ä
U

ndamål: Stipendier till ”mindre bemedlade med goda karaktärsegenskaper och med fallenhet för de studier de bedriver.”

tdelning: Sammanlagt har fonden delat ut 140 000 kr. Stipendierna för förtjänta elever hanterats under ”donationsstipendierna” till Chalmers studenter. Under året delades 20 stipendier
ut á 7 000.

S

tiftelsen David 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.

Ä
U

ndamål: ”en stipendiefond för obemedlade elever vid högskolan”

tdelning: Sammanlagt har fonden delat ut 84 000 kr. Stipendierna för förtjänta elever hanterats under ”donationsstipendierna” till Chalmers studenter. Under året delades 12 stipendier ut
á 7 000.

S

tiftelsen 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.

Ä

ndamål: ”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.”

U

tdelning: Sammanlagt har fonden delat ut 77 000 kr. Stipendierna för förtjänta elever hanterats under ”donationsstipendierna” till Chalmers studenter. Under året delades 11 stipendier ut
á 7 000.

S

tiftelsen 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.

Ä

ndamål: ”stipendium till sådana elever vid Institutet med till
kommunaltekniken hörande huvudämne, vilka därtill kunna
göra sig förtjänta.”

U

tdelning: Sammanlagt har fonden delat ut 63 000 kr. Stipendierna för förtjänta elever hanterats under ”donationsstipendierna” till Chalmers studenter. Under året delades 9 stipendier ut á
7 000.

S

tiftelsen 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.

Ä

ndamål: ”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.”

U

tdelning: Sammanlagt har fonden delat ut 56 000 kr. Stipendierna för förtjänta elever hanterats under ”donationsstipendierna” till Chalmers studenter. Under året delades 8 stipendier ut á
7 000.

S

tiftelsen Emil Collins minnes
fond

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 brorsdotter, fru Elin Sjöberg, änka efter
handlanden Emil Sjöberg, så länge hon levde, därefter skulle avkastningen användas till fondens ändamål.

Ä

ndamål: ”stipendier åt förtjänta elever”
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U

tdelning: Sammanlagt har fonden delat ut 56 000 kr. Stipendierna för förtjänta elever hanterats under ”donationsstipendierna” till Chalmers studenter. Under året delades 8 stipendier ut á
7 000.

S

tiftelsen 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 tilllägg 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.
Gavuzzi examinerades från Chalmers 1885 och var ordförande i
C.S. Han åkte på ett flertal studieresor 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”.

Ä
U

ndamål: ”ett eller flera stipendier till elever vid institutet eller
från det samma utexaminerade ingenjörer”

tdelning: Sammanlagt har fonden delat ut 35 000 kr. Stipendierna för förtjänta elever hanterats under ”donationsstipendierna” till Chalmers studenter. Under året delades 5 stipendier ut á
7 000.

S

tiftelsen 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 18 781,65 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.

Ä
U

ndamål: stipendier ”till behövande elever i högre avdelningen”

tdelning: Sammanlagt har fonden delat ut 28 000 kr. Stipendierna för förtjänta elever hanterats under ”donationsstipendierna” till Chalmers studenter. Under året delades 4 stipendier ut á
7 000.

S

tiftelsen 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.

Ä
U

ndamål: ”att använda årliga räntan på sätt Styrelsen pröfvar
skäligt”

tdelning: Sammanlagt har fonden delat ut 21 000 kr. Stipendierna för förtjänta elever hanterats under ”donationsstipendierna” till Chalmers studenter. Under året delades 3 stipendier ut á
7 000.

S

tiftelsen Martin Lindahls
minnesfond

1989 mottog Chalmers 10 000 kr efter änkan Ida Lindahls
dödsbo för att upprätta en minnesfond. Makarna Lindahl är begravda i Riseberga församling i Malmö.
Martin Lindahl examinerades från Chalmers 1917 och arbetade
som ingenjör vid byggandet av Ostkustbanans järnväg. Han utförde också ett flertal kraftverksbyggnader.

Ä
U

ndamål: ”vart femte år skall utdelas till en medellös, flitig studerande”

tdelning: Sammanlagt har fonden delat ut 21 000 kr. Stipendierna för förtjänta elever hanterats under ”donationsstipendierna” till Chalmers studenter. Under året delades tre stipendier ut
á 7 000.

S

tiftelsen 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.

Ä

ndamål: ”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
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är afsedt att utgöra ett stipendium, må dock kollegiet, om särskilda omständigheter dertill föranleda, ega rätt att fördela detsamma i två eller flera stipendier.”

U

tdelning: Sammanlagt har fonden delat ut 14 000 kr. Stipendierna för förtjänta elever hanterats under ”donationsstipendierna” till Chalmers studenter. Under året delades 2 stipendier ut á
7 000.

S

tiftelsen 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.

Ä
U

ndamål: ”premie utdelas till en eller flera förtjänta elever”

tdelning: Sammanlagt har fonden delat ut 14 000 kr. Stipendierna för förtjänta elever hanterats under ”donationsstipendierna” till Chalmers studenter. Under året delades 2 stipendier ut á
7 000.

S

tiftelsen 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.

Ä
U

ndamål: ”fonden får användas på lämpligt sätt av skolans ledning”

tdelning: Sammanlagt har fonden delat ut 7 000 kr. Stipendierna för förtjänta elever hanterats under ”donationsstipendierna” till Chalmers studenter. Under året delades ett stipendium
ut á 7 000.

S

tiftelsen Elis Magnussons
fond

När lektor Elis Magnusson, vid sjöbefälsskolan, pensionerades och lämnade skolan väcktes förslag om att bilda en premiefond med hans namn. Medel tillsköts bl.a. från f.d. elever, kollegor
och vänner samt från Svenska Maskinbefälsförbundet och Broströmsrederierna.

Ä
U

ndamål: ”inköp av ett premium till en avgående sjöingenjörselev.”

tdelning: Sammanlagt har fonden delat ut 7 000 kr. Stipendierna för förtjänta elever hanterats under ”donationsstipendierna” till Chalmers studenter. Under året delades ett stipendium
ut á 7 000.

S

tiftelsen 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 institutet.
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.

Ä
U

ndamål: ”til lovende, arbeidsomme elever, som måtte behöve
assistance i sin studietid.”

tdelning: Sammanlagt har fonden delat ut 7 000 kr. Stipendierna för förtjänta elever hanterats under ”donationsstipendierna” till Chalmers studenter. Under året delades ett stipendium
ut á 7 000.

S

tiftelsen 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.

Ä

ndamål: ”tilldelas en obemedlad yngling, som vid nämnda
skola åtnjuter undervisning samt ådagalagt mera framstående anlag, äfvensom flit och hedrande uppförande.”

U

tdelning: Sammanlagt har fonden delat ut 7 000 kr. Stipendierna för förtjänta elever hanterats under ”donationsstipendierna” till Chalmers studenter. Under året delades ett stipendium
ut á 7 000.

S

tiftelsen 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”.

Ä
U

ndamål: ”bidrag till elevernas årligen återkommande resor
utan företrädesrätt för någon fackskola”

tdelning: Sammanlagt har fonden delat ut 7 000 kr. Stipendierna för förtjänta elever hanterats under ”donationsstipendierna” till Chalmers studenter. Under året delades ett stipendium
ut á 7 000.

S

tiftelsen 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 privat-
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personer 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.

Ä

ndamål: ”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”

U

tdelning: Sammanlagt har fonden delat ut 7 000 kr. Stipendierna för förtjänta elever hanterats under ”donationsstipendierna” till Chalmers studenter. Under året delades ett stipendium
ut á 7 000.
Dessutom delar Stiftelsen ut medaljer. John Ericssonmedaljen är
en utmärkelse till de främsta med civilingenjörs- eller arkitektexamen utfärdad föregående år, baserat på studieprestation under
utbildningen. Mottagarna erhåller en präglad medalj i solitt silver
med sitt namn ingraverat, diplom och en bok om John Ericssons
liv vid en högtidlig utdelning.
Sedan år 2012 delas totalt sex medaljer ut årligen till studerande
som erhållit sin civilingenjörsexamen eller arkitektexamen under
senaste 12-månadersperioden. De som har tilldelats medaljer under året är: Filip Hjort, Henrik Alburg, Erik Sandgren, Jacob Flårback, Lily Ekman och Fredrik Ekre.

S

tiftelsen 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.

Ä

ndamål: ”utgå till två stipendier åt flitiga och obemedlade eller mindre bemedlade elever, en inom mekaniska och en
inom elektrotekniska fackskolan.”

U

tdelning: Sammanlagt har fonden delat ut 7 000 kr. Stipendierna för förtjänta elever hanterats under ”donationsstipendierna” till Chalmers studenter. Under året delades ett stipendium
ut á 7 000.

S

tiftelsen 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.

Ä

ndamål: ”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.”

U

tdelning: Sammanlagt har fonden delat ut 7 000 kr. Stipendierna för förtjänta elever hanterats under ”donationsstipendierna” till Chalmers studenter. Under året delades ett stipendium
ut á 7 000.
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Nya donationer
Till Chalmersstiftelsen har det år 2017 inkommit två stycken större donationer. En större riktad mot entreprenörsskap och en i form av en fastighet.

D

an Sten Olssons 70-års dag

till exempel forskning inom materialåtervinning, är viktiga områden för oss, säger Dan Sten Olsson.

I samband med Dan Sten Olssons sjuttioårsdag 2017 donerade Stena tre miljoner kronor till Chalmers Ventures.

Gåvan annonserades vid sjuttioårsfirandet och rektor Stefan
Bengtsson kunde i ett tacktal på plats konstatera att stödet från
vänner är betydelsefullt för Chalmers.
– Det var en minst sagt glad överraskning när vi fick beskedet om
gåvan från Stena. Donationen är ett viktigt första steg i visionen
om att skapa en komplett miljö inom entreprenörskap på Chalmers. Det är vi naturligtvis mycket tacksamma för, säger Linnéa
Lindau, vd för Chalmers Ventures.
Stödet till Chalmers från Stena-koncernen, Stena-stiftelsen och
Dan Sten Olsson själv går långt tillbaka. Det har under åren tagit
sig många olika uttryck – bland annat genom professurer, byggnader och i en positiv inställning till Chalmers verksamhet i stort,
eller som i det här fallet i direkt finansiellt stöd.
– Gåvan till Chalmers Ventures visar på Dan Stens och Stena-sfärens intresse för Chalmers i ett brett perspektiv tvärs över olika
teknikområden. Förutom det rent finansiella är det förstås ovärderligt att känna stödet från några av Göteborgs viktigaste och
mest inflytelserika företag och personer, säger Chalmers rektor
Stefan Bengtsson.
Jubilaren själv tycker att det känns roligt och viktigt att kunna
bidra till en verksamhet som arbetar för att resultaten av forskning och utbildning på olika sätt ska komma till nytta med nya
företag i samhället.
– Både vi inom Stenakoncernen och samhället i stort har mycket
att vinna på att resultaten av Chalmers verksamhet kommer till
nytta även utanför akademin. Utan entreprenörskap stannar utvecklingen och det är i gränslandet mellan forskning och entreprenörskap som viktig utveckling sker. För Stenas del är det självklart väsentligt med sjöfartsutbildningarna men även andra delar,

Dan Sten Olsson

D

onation Arne och Elsa
Adamsson

Arne och Elsa Adamsson, var under sina yrkesliv verksamma som
ingenjör respektive sjuksköterska. Arne är Chalmersalumn och
tog examen från elektro år 1956. Efter examen från elektro stannade Arne på Chalmers i 6 år och arbetade som driftingenjör på
labbet innan han tog tjänst på Ericsson där han sedan blev kvar
under hela sin yrkesverksamma karriär. Faktum är att han fortfarande, vid 85 års ålder, i allra högsta grad är aktiv inom Ericssons
seniorförening där han fått uppgiften att hålla i datautbildning.
Elsa var Sahlgrenska Sjukhuset trogen i över 30 år. Hon läste till
sjuksköterska i SSSH i Lund med avslutning i domkyrkan 1949.
Hon påbörjade sin yrkesbana i Malmö, tjänstgjorde sedan en tid
som första sjuksköterska på Svenska Amerikalinjens Kungsholm
mellan Göteborg och New York. Sedan blev det Barnsjukhuset i
Göteborg och Amundön, då hon kompletterade utbildningen
genom att läsa till barnsjuksköterska på Karolinska Sjukhuset i
Stockholm.
De har gemensamt beslutat sig för att stötta forskning inom bland
annat medicinsk teknik - ett passande ändamål för ett par som
verkat sina liv inom medicin och teknik.
Makarna har skänkt en fastighet i Ängelholms kommun med inkluderande samtliga inventarier. Efter avyttring skall en fond
bildas av kapitalet, med ändamålet att stödja forskning inom
medicinsk teknik på Chalmers.

Fastighet Härninge 3:14, Ängelholm
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F

onder med specialinriktning

Stipendier vars ändamål inte vänder sig till sedvanlig forskning eller utbidilning. Stödjer bla initiativseminarier, personalarrangemang inom verksamhetsstödet samt högtidliga tillfällen som t ex
doktorspromotionen.

C

halmers vänners initiativseminarier

Insamlingsfonden Chalmers vänner samlade år 2006 in 2,9 mnkr för
att Chalmers skulle kunna starta en seminarieserie där man uppmärksammade spännande skärningspunkter mellan vetenskapsdiscipliner, ämnesområden och omvärld. Seminarierna behandlar
hur nya idéer växer fram, om hur forskning och utbildning blir till
hållbarhet och nytta i samhället. Det första initiativseminariet hölls
2007 och hanterade ”Material för framtiden”. 2010 och 2011 samlade Chalmers vänner in ytterligare 1,2 mnkr för detta ändamål. Initiativseminarierna är nu en naturlig del i Chalmers styrkeområden
och finansieras med egna medel. Idag går stödet från fonden till att
lyfta seminarierna ytterligare, genom att finansiera specialinbjudna
föreläsare, stödja workshops tillsammans med allmänheten, eller
på andra sätt, sätta guldkant på seminarierna och tillgängliggöra
kunskapen för allmänheten.

Ä
U

ndamål: Stöd till Chalmers initiativseminarier

tdelning: Totalt delade fonden ut 300 000 kr till styrkeområdena Nano, Material och Energi som tillsammans genomförde initiativseminariet ”Sustainable Energy”. Med tanke på pågående diskussioner om de globala klimatmålen och den snabba utvecklingen
av batteri- och solenergiteknologier är ämnet mycket aktuellt.
Seminariet varade under 6-8 december 2017, där den första dagen
var fokuserad på nationell forskning.

Stiftelsen ADB-fonden
I samband med Institutet för automatisk databehandling och
numerisk analys (ADB-Institutets) avveckling 1965 överfördes med
Kungl. Maj:ts medgivande till Chalmers ett tillgodohavande på 21
956 kr. Senare beslutade Chalmers att inrätta en fond då det
oförbrukade kapitalet förräntats till 39 000 kr.

Ä

ndamål: ”till ändamål som främjar centrala förvaltningens och
dess personals intressen och vartill ordinarie medel saknas.”

U

tdelning: Ett bidrag om 100 000 kr tilldelades Chalmers
verksamhetsstöd för personalaktiviteter. Verksamhetsstödet
är idag lokaliserat på olika platser på campusområdena. För att
minimera kostnader och utveckla samarbeten vid en kommande
lokalförändring erhölls bidraget för b la festliga invigningar när
stödet samlas i tre noder.

Barnhusdirektionen
Frimurare
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.

Ä
U

ndamål: Chalmers tekniska högskola.

tdelning: Anslaget går i modern tid numera till arrangemanget
kring doktorspromotionen, vilken är den finaste och festligaste av Chalmers akademiska högtider. Vid doktorspromotionen 6
maj 2017 blev Kristine M.Larson, Steve Girvin och Kaianders
Sempler hedersdoktorer.
Den 52:a promotionshögtiden i högskolans historia inramades av
musik av Chalmersorkestern under ledning av Anders Ottosson,
samt sång av Eva-Lotta Hultman. Ulrik Höglund framförde
traditionsenligt stycket ”Torn-Eriks visa” på flygelhorn.
236 000 kr delades ut för ändamålet.
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F

onder utan utdelning

Följande fonder har inte delat ut några stipendier under året. En del av fonderna har inskrivna regler
om att utdelningar bara skall ske vartannat år, eller mer sällan. Några av fonderna har för lite kapital
för att kunna dela ut stipendier årligen och då avvaktar vi med utlysning fram till dess att tillräckligt
med kapital för stipendier finns samlat. I några fall har inga behöriga ansökningar inkommit till
fonderna.

Jubileumsfonden

Överblivna medel från Chalmers 150-årsjubileum. Samt räntor
och restkapital från diverse fonder (Svenska varv AB, L M Ericsson,
CTHB-handl. för konto.).

Ä
U

ndamål: ”för dokumentation av CTHs historia och utveckling”

tdelning: Ingen utdelning.

Carolina Ljungbergs
Stiftelsen
donationsfond
1895 testamenterade Carolina Ljungberg 5 000 kr till högskolan.
Hon dog 1909.

Ä
U

ndamål: ”användas på sätt som styrelsen finner lämpligt”och
hanteras inom ”Fonder för högskolans bästa”.

tdelning: Ingen utdelning.

Harald Orvarsons
Stiftelsen
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 utexaminerades 1929 från avdelningen för vägoch vattenbyggnadskonst vid Chalmers och ägnade huvuddelen
av sitt yrkesliv åt hamnbyggnadsområdet, där han blev en av landets främsta experter.

Ä

ndamål: ”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.”

U

tdelning: Ingen utdelning 2017.

Hjalmar Granholms
Stiftelsen
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 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.

Ä

ndamål: ”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”, vilka är: betongbyggnad, stål- och träbyggnad, husbyggnadsteknik och byggnadsstatik.

U

tdelning: Ingen utdelning 2017.

Hugo Heymans fond
Stiftelsen
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.

Ä
U

ndamål: ”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.”
tdelning: Ingen utdelning.
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anonym
Sammanslagna
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. Ernst
Brobäck sammanförde Posseska fonden med ett antal anonyma gåvor så att de kunde hanteras tillsammans. Brobäck var lärare i frihandsteckning vid Chalmers och även hedersledamot i teknologföreningen C.S.

Ä

ndamål: ”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.”

U

tdelning: Ingen utdelning.

VHybinettes 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.

Ä
U

ndamål: ”tillgodose allmänna ändamål, såsom biblioteket, musik-, sport, hemtrevnaden å ”C.S.” lokal etc.

tdelning: Ingen utdelning.

TACK
SIDAN 49

S

tort tack till er som har granskat
ansökningar till
Stiftelsens fonder

Nedan följer några av de personer som har ställt upp med både sin expertis och sin tid
för att hjälpa oss att säkerhetsställa att det ändamål som avses för varje fond uppfylls

Rickard Bensow
Arne Svensson
Mikael Enelund
Bo Albinsson
Hans-Olof Andrén
Sofia Börjesson
Matts Heijl
Claes Caldenby
Stanislaw Gubanski
Bengt Nordén
Ola Carlson
Stefan Lundberg
Torbjörn Lindholm
Per Lincoln
Christer Larsson
Sven Gunnarson
Angela Sasic Kalagasidis
Kent Gylltoft
Britt-Marie Wilén
Anna Dubois
Patrik Jonsson
Gunnar Elgered
Peter Andrekson
Mari-Liis Maripuu
Enno Abel
Uve Matson

Mart Mägi
Tomas Kutti
Mario Plos
Patrik Carlson
Avgust Yurgens
Jari Kinaret
Rikard Söderberg
Ivica Crnkovic
Wolfgang Kropp
Milene Zezzi Do Valle Gomes
Michael Saccullo
Hans Hjelmgren
Petra Bosch
Johan Hartler
Christian Müller
Cecilia Hielte Kallenberg
Barbara Rubino
Björn Allenström
Tobias Fredberg
Karin Lundgren
Jan Gustén
Ermin Malic
Jan Petter Hansen
Stefano Delia
Daniel Norell
Joosef Leppänen

SAMMANSTÄLLNING
SIDAN 50

Sammanställning 2017 över beviljade stipendier/bidrag (exkl. satsningar)
Antal
sökande

Antal beviljade

Beviljat belopp kr

ADB-fonden
Adlerbertska chalmersfonden
AH Lindfors stipendiefond
Alfred Ots fond
Alice och Lars Erik Landahls stipendiefond
Allan Rebblings fond
Amanda och Hugo Frodes stipendiefond
Arne Sjögrens pris
Avanzec minnesfond

1
1
7
4
5
1
1
1
0

1
1
7
4
10
1
2
1
0

100 000
300 000
30 500
510 000
120 000
30 000
82 000
30 000
0

Barbro Osher Endowment
Bernt Gustavssons fond
Björn Dahlbergfonden
Britt-Lisa Landahls stipendiefond
Byggförbundets fond

7
0
0
9
1

7
0
0
5
1

1 221 800
0
0
60 000
25 000

C A Adelskölds stipendiefond
Carolina E Jungbergs donationsfond
Chalmersvänners fond
Chalmersska forskningsfonden
Chalmers vänner - Internationella studenter - Lars Eriksson
Chalmersska Innovationsfonden

4
0
1
109
1
3

4
0
1
63
1
3

35 000
0
10 000
1 005 000
280 000
2 600 000

Dan Sten Olssons 70-årsdag
Donation Arne och Elsa Adamsson
Donationsstipendierna 1

1
0
694

1
0
379

3 000 000
0
2 653 000

Edith och Egon Plomgrens fond
Edward H Dicksons donationsfond
Ernst M Frimans stipendiefond

26
1
1

4
1
1

35 000
200 000
15 000

6
1
2
1
2

6
1
1
1
1

1 500 000
150 000
32 000
50 000
5 000

Gerhard Hobohms minnesfond
GIGABs fond
Gåvomedelsfonden
Göran Wallbergs minnesfond

8
28
1
11

3
1
1
3

45 000
10 000
250 000
150 000

Hans Eeks donation
Harald Orvarsons fond 2
Hjalmar Granholms minnesfond 3
Hugo Heyman forskningsfond
Hugo Heyman för Kåren
Hugo Heymans fond för CS
Hybinettes gåva

19
0
0
10
1
0
0

19
0
0
6
1
0
0

40 000
0
0
124 200
15 000
0
0

Innovationspriset

1

1

8 000

James J Dicksons donationsfond
Jubileumsfonden

0
0

0
0

0
0

12
8
4
2

12
6
4
1

700 000
57 541
12 000
26 000

1

1

12 000

27

24

150 000

Namn

Familjen Ekmans forskningsfond
Folke och Marianne Edlers forskningsfond
Fonden för Industrisamverkan
Fonden för internationellt samarbete inom plasmafysik
Fredrik H Lamms donationsfond

K G Eliassons tilläggsfond
K G Hallbys fond
Kapten Uno Larssons minne
Knut E Petterssons donationsfond
Martin O Elmbergs fond
Nils Pihlblads stipendifond
1
2
3

Består av flera anknutna stiftelser med samma ändamål
Fonden delar ut vart fjärde år (nästa gång 2018)
fonden delar ut vartannat år (nästa gång 2018)

SAMMANSTÄLLNING
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Sammanställning 2017 över beviljade stipendier/bidrag (exkl. satsningar)
Antal
sökande

Antal beviljade

Beviljat belopp kr

0
1
1
0
2

0
1
1
0
2

0
5000
100 000
0
76 000

1
11
3
1
1
10
1
25
1
23

1
11
3
1
1
4
1
6
1
3

13 000
188 000
1 242 500
5 100
300 000
50 000
30 000
30 000
5 000
28 000

Theorells jubileumsfond
Tore Svenssons fond för unga forskare
Torkel Wallmarkseminarier
Torsten Janssons stipendiefond

1
1
1
7

1
1
1
7

6 000
25 000
192 000
50 000

Viggo Carlssens fond
W.C.Testamente - Frimurare Barnhusdirektionen

4
1

4
1

687 500
236 000

10

1

10 000

1130

643

*18 958 141

Namn
Posseska fonden
Renströmska donationsfonden
Rolf Sörmans fond
Rune Andersson
Rune Bernhardssons Grafenfond
Samlingsfonden Kåren
Schneider Electrics fond till minne av Erik Feuk
Sievert Larssons stipendier
Simeon Swartz fond
Stiftelsens fond för Styrkeomådenas Initiativseminarier
Solveig och Karl G Eliassons minnesfond
Sune Sandqvists minnesfond
Sven och Gurli Hanssons dontationsfond
Sven Renströms fond
Sven Steens forsknings och stipendiefond

Åke Bäckmans fond

Totalt:
*Sammanställning av fattade beslut över stipendier och
forskarbidrag under 2017.

KONTAKT
SIDAN 52

K

ontakt:

Texten i detta dokument är sammanställt från testamenten, gåvobrev, myndighetskontakter, Chalmersbibliografier, tjänstemannaskrivelser, beslut av stiftelsen, förslag
från institutioner och beredningskommittéer, ansökningshandlingar för stipendier och
korrespondens via brev och e-post. Alla foton kommer från Chalmers bildbank eller
inskickade rapporter om inte annat anges.
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031-772 26 05
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