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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 med ett eget kapital om 298 mnkr och 33 gåvomedelsfonder med ett eget
kapital om 62 mnkr 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

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.

Chalmersstiftelsens satsningar

84

mnkr

13 MNKR

Utdelade stipendier och bidrag från de
Anknutna Stiftelserna och Gåvomedelsfonderna

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.

576 st
utdelade stipendier & bidrag

Foto: Chalmers bilddatabas
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Chalmersstiftelsens satsningar
Chalmersstiftelsen har som riktlinje att de satsningar 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 3,6 miljarder
kronor till ändamål vid Chalmers i form av satsningar och aktieägartillskott mellan åren 1994-2018.
Ändamål: finansiera uppdrag som stiftelsen bedömer vara av värde för Chalmers.
Utdelning: 84 mnkr delades ut till Chalmers och närstående verksamheter som stiftelsesatsningar.
Projekten beskrivs nedan:

Excellenssatsning på unga forskare, 9 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 temo 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 kommunikationsteknik (IKT) samt Samhällsbyggnad, därutöver stöds grundläggande vetenskaper.
Stiftelsesatsningen sker i tre delprojekt, om 40 Mnkr vardera, 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 avslutas 2016 och Ung excellens 2, 2018. Ung excellens 3 startades under året och beräknas vara i full drift 2019. Ung Excellens 2, 2012-2018:

York Ostermeyer

Aikaterina Mitrokotsa

Bygg-och miljöteknik

Data&IT

Samhällsbyggnad

IKT

Alastair Ross
Biologi och Bioteknik
Life Science

Tatsiana Lobovkina

Michael Björklund

Kemi och kemiteknik

Matematiska veten.

Grundl. Vetenskaper

Grundl. Vetenskaper

Michael Björklund var en av de två som rekryterades till området Basic Science. Han är idag docent på avdelningen Analys och
sannolikhetsteori på institutionen Matematiska vetenskaper. Michael har publicerat 13 artiklar sedan han rekryterades till forskarassistenttjänsten.
Tatsiana Lobovkina var en av de två som rekryterades till området Basic Science är idag gästforskare vid avdelningen för kemi och
biokemi vid institutionen Kemi och kemiteknik. Hon har sedan 2013 publicerat 5 artiklar. Tatsiana arbetar nu med forskning och
utveckling på företaget Fluicell AB.
Alastair Ross rekryterades till tjänsten inom Life Science. Han blev anställd som docent vid institutionen för Biologi och bioteknik
under våren 2017 och lämnade Chalmers i januari 2019 för att tillträda en tjänst i Australien. Alastair har under tiden på Chalmers
publicerat mer än 40 artiklar inom nutrition.
Aikaterini Mitrokotsa rekryterades till tjänsten inom ICT. Hon blev våren 2018 anställd som docent på avdelningen Nätverk och
system vid institutionen för Data- och informationsteknik. Hon har sedan rekryteringen publicerat mer än 40 artiklar.
York Ostermeyer rekryterades till tjänsten inom Samhällsbyggnad. Han anställdes som senior forskare vid institutionen för Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik under våren 2018 och är fortsatt verksam vid Chalmers på deltid. Han har sedan 2013 publicerat
ett 20-tal artiklar.
Sammantaget är bedömningen att det gått mycket bra för dessa unga forskare tack vare stiftelsens satsningsmedel.
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Rekrytering av internationella studenter, 8 mnkr (12)
Satsningen finansierar Avancez-stipendier, ett tvåårigt stipendium (masterutbildning) för icke EU/EES-studenter och täcker 75
% av terminsavgiften. Satsningen har varit avgörande för Chalmers uppbyggnad av hela strukturen kring betalande studenter.

TOTALT ANTAL AVANCEZ-STIPENDIATER
PER ÅR (2011-2018)
2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

80
77
96
85
59
53
53
28
Detta är ett nyckelprojekt för Chalmers för att skapa ett internationellt campus. 2016 gjorde Stiftelsen en ytterligare extra satsning för att överbrygga Chalmers egen modell för finansiering
vilken har påbörjats och beräknas vara i full drift 2020. Totalt utgör nu satsningen 84,4 miljoner kronor, och beräknas löpa ut 2019.
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.

Excellenssatsning 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.

Jan Bosch

Excellenssatsning på seniora forskare, samhällsbyggnad, 1 mnkr(5)
En strategiskt mycket viktig rekrytering till institutionen för Arkitektur och styrkeområdet Samhällsbyggnad på såväl kort som lång sikt. Behovet av ny kunskap och forskning inom stadsbyggande är
påtagligt både nationellt och internationellt. Lars Marcus har nu etablerat sin nya forskarmiljö på Chalmers med både seniorforskare, doktorander, specialister och internationella kontakter direkt bundna
till sina projekt. Lars Marcus var tidigare professor i Urban Design vid KTH i Stockholm. Satsningen avslutades 2018.

på seniora forskare, kemisk
Excellenssatsning
biologi, 5 mnkr (4)
Lars Marcus

Professor Pernilla Wittung Stafshede är chef för den nya avdelningen ”Kemisk biologi” på institutionen
för Biologi och bioteknik. Institutionens mål är att brygga frontforskning inom grundläggande life sience- forskning med biokemisk och
biologisk ingenjörskonst, och därmed växa fram som det ledande innovationscentret inom regionen,
inom detta forskningsområde. Forskningsgruppen består av ca 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 protein aggregering, och hur man kan stoppa den vid Parkinsons sjukdom. Pernilla
Wittung Stafshede var tidigare professor inom Biologisk Kemi vid Umeå Universitet.

Pernilla Wittung Stafshede
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på seniora forskare, Microwave
Excellenssatsning
imaging, 3 mnkr (4)
Professor Paul Meaney bygger ut området ”Microwave imaging” vid institutionen för Signaler och System. 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. Prof. Meaney är utan
tvekan världsledande inom området ”Microwave imaging” för biomedicinska tillämpningar. Professor
Paul Meaney är anställd som gästprofessor vid Chalmers och kommer från Dartmouth college.

Paul Meaney

på seniora forskare, Grafen/
Excellenssatsning
kemi, 2 mnkr (2)
Rekrytering av Dr. Siegfried Eigler, från Universitet i Erlangen, Tyskland, för att leda verksamheten inom
”Kemisk modifiering av grafen”. Eigler kom till Chalmers tidig vår 2016 för att bygga upp ett laboratorium kring forskningen inom grafen. Eigler har därefter lämnat Chalmers och kemi/grafen-laboratoriet
drivs vidare och utvecklas nu av forskargruppen som leds av forskarassistent Xioyan Zhang som rekryterats till Chalmers under 2018.

på seniora forskare, Food health,
Excellenssatsning
3 mnkr (3)

Xioyan Zhang

Professor Rikard Landgren rekryteras för att leda och utveckla verksamheten inom ”Food and Health” vid
institutionen biologi och bioteknik, främst 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. Livsmedelsområdet spelar en central roll när det gäller att möta flera av samhällets utmaningar: folkhälsa, åldrande befolkning, livsmedelsförsörjning, klimatförändringar och hållbar produktion. Rikard Landberg kommer närmast från Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala.

Rikard Landgren

på seniora forskare,
Excellenssatsning
Radioastronomi 2 mnkr (0,3)

Investeringen i uppstartsfinansiering av professor Jonathan Tans grupp fortsätter att avsevärt stärka 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. Investeringen har även kunnat bidra till högpresterande beräkningsresurser för forskningsgruppen. Flera forskningsområden kommer att adresseras, till exempel stjärnbildningsprocessen i vår galax Vintergatan, hur stjärnhopar bildas,
hur massiva stjärnor bildas, hur planetsystem föds och formeringen av supermassiva svarta hål. I forskningen ingår både teoretiskt arbete och beräkningar samt ett program av observationer i många olika
våglängder. Under juni 2019 kommer en stor internationell konferens att hållas på Chalmers med temat
”Star and Planet Formation and the connection to Exoplanet Populations”. Stödet för Jonathan Tans arbete har redan säkerställt extern finansiering från VR och ERC. Det har släppts flera pressmeddelanden
relaterade till gruppens arbete som kan hittas på följande länk: http://cosmicorigins.space/.

Jonathan Tan

I dagsläget finansieras två doktorander och rekryteringsprocessen är startad för ytterligare en doktorand. Tre postdoktortjänster har tillsatts för arbetsgruppen ”Cosmic origins” och planen är att rekrytera minst tre tjänster till i nästa period.
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Excellenssatsning på seniora forskare, Flaggskeppet grafen, 2 mnkr
För att säkerställa Chalmers roll som nyckelaktör för forskningen om grafenbaserade 2D-kompositer, rekryterades professor Vincenzo Palermo från universitetet i Bologna för att finansiera laboratorieutrustning och för att delfinansiera hans forskargrupp. Vincenzo Palermo har under de senaste
fyra åren lett forskningen om nano-kompositer inom flaggskeppet Grafen. Sedan 2017 är han också
vice direktör för flaggskeppet och professor vid Institutionen för industri och materialvetenskap på
Chalmers. I sin forskning använder Vincenzo Palermo nanoteknik och supramolekylär kemi för att
skapa nya material med applikationer inom mekanik, elektronik och energi. I synnerhet arbetar han
med produktion av kolbaserade kompositmaterial, som grafen.

Vincenzo Palermo

på seniora forskare, entreprenörskap och
Excellenssatsning
digitalisering, 1 mnkr
Syftet med att etablera en professur inom området Management of Digitalization är att skapa en
plattform för utveckling av spetsforskning i gränssnittet mellan IT/IS och Management med en ambition att vara en miljö som kan växa till internationellt stark genom rekryteringen av en internationellt etablerad och välrenommerad professor.
Professor Robin Teigland kommer närmast från Handelshögskolan i Stockholm och kom till Chalmers under hösten 2018.

Robin Teigland

Processteknik – vitalisering, 8 mnkr

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.

Challenge Labs, 1 mnkr

Challenge Lab är en arena som skapar utrymme för studenter från olika mastersutbildningar och kulturella bakgrunder att ta sig an
samhällets komplexa hållbarhetsomställningar. Studenterna vägleds av en hållbarhetsdriven process som innehåller värderingsövningar, dialog, systemtänkande och entreprenörskap. Huvudprocesserna i Challenge Lab är en kurs under hösten – ”Ledarskap för
hållbarhetsomställningar” och ett exjobbslabb under våren där studenterna arbetar med hållbarhetsomställningar i Göteborg och
Västra Götaland. Verksamheten drivs av professor John Holmberg.

Entreprenörskap i grundutbildningen, 3 mnkr

Chalmers har lanserat en tioårig satsning på entreprenörskap och venture creation. ENG-projektet med syftet att introducera
entreprenöriella erfarenheter i grundutbildningen på Chalmers är en del av denna satsning. Projektets målsättning är att ”hälften av
alla Chalmerister inom fem år skall erbjudas entreprenöriella erfarenheter” och delas med Chalmers dotterbolag Chalmers Ventures.
Projektgruppen bakom ENG-projektet arbetar under det treåriga projektet som en pedulfunktion (kollegial pedagogisk utvecklare).
Under 2018 har projektgruppen fokuserat på implementering och har arbetat med lärare från alla delar av Chalmers. ENG-projektet
avslutas den 30 juni 2019 och de sista månaderna kommer att innehålla fortsatt implementering, utvärdering och mätning samt
överlämning till grundutbildningen.
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Center, adv. neutron - x-ray scattering techniques, 5 mnkr

Satsningen gör att Chalmers bildar 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 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 2018 har de haft tre projekt igång kring utveckling av instrumentering vid MAX IV och ett kring analysverktyg och modellering vid ESS. De är också involverade i utvecklingen av ett nytt instrument; ForMAX tillsammans med svensk skogsindustri och
KTH. Projekten involverar grupper från institutionerna för Fysik, Kemi och Kemiteknik samt Mikroteknologi och Nanovetenskap.
Utöver dessa utvecklingsprojekt har satsningen bidragit till kompetensuppbyggnad genom gästforskare och en sommarskola för
doktorander inom röntgentekniker tillsammans med MAX IV och ledd av Assistant Professor Marianne Liebi, Institutionen för fysik.
Tillsammans med MAX VI har de också tagit fram nya projekt som kommer att startas 2019 kring avancerade avbildningsmetoder.
Planen är också att bredda engagemanget på Chalmers med forskare från Institutionen för Industri och
Materialvetenskap

Arkitektur och teknik, 2 mnkr

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
Karl-Gunnar Olsson
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.

The Wallenberg Centre for Quantum Technology –WACQT, 6 mnkr
Under 2018 har Chalmersstiftelsen medfinansierat
Wallenberg Centre for Quantum Technology (WACQT). Syftet med centret är att över tio år säkerställa
långsiktig svensk kompetens inom kvantteknologi,
inom akademi såväl som industri, men även utåt i
samhället. Centret koordineras från Chalmers och
omfattar alla fyra pelare inom kvantteknologi:
Kvantberäkningar (Chalmers), kvantsimuleringar (Chalmers), kvantkommunikation (KTH) och
kvantsensorer (Lund). Forskningen inom centret
har två delar: Ett fokusprojekt: att bygga en svensk
kvantdator bestående av supraledande kretsar på
Chalmers, samt ett excellensprogram med syftet
att höja svensk kompetens inom samtliga fyra
ovannämnda pelare. Under det gångna året så
har centret främst arbetat med rekryteringar av
The inside of a dilution refrigerator which will host the first Quantum propersonal, formation av styrelse och vetenskapligt
cessor at Chalmers.Photo: Johan Bodell
råd samt uppbyggnad av laboratorier och annan
infrastruktur. Centret har också arbetat hårt för att
involvera svensk industri i projektet. Tack vare WACQT så har Chalmers även fått en stor och viktig roll i det europeiska flaggskeppet
i kvantteknologi i vilket målet också är att bygga en kvantdator med 100 kvantbitar.
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För att bygga upp och stimulera en interaktiv och öppen forskningsmiljö så har WACQT fyra olika men växelverkande aktiviteter:
•En forskarskola, där samtliga doktorander (inkl. industridoktorander) erbjuds gemensamma kurser och andra aktiviteter för
att bygga upp en bred kompetens hos varje student, samt att skapa en gemenskap mellan de olika universiteten och
företagen. Totalt kommer WACQT att anställa 60 doktorander under tio år.
•Ett post-doc program, bestående av totalt 40 post-docs över tio år.
•Ett gästforskarprogram där vi bjuder in akademiska och industriella experter för både korta och långa besök hos våra forskningsgrupper.
•Ett särskilt program för industrisamverkan, där centret finansierar industridoktorander anställda på partnerföretag som arbetar
med projekt där expertis från både företaget och akademin möts för att utveckla koncept och/eller komponenter baserade på
kvantteknologi. Under det första året har sju svenska företag anslutit sig till WACQT.

Utveckling av teknikparkerna, 6 mnkr
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.

Johnneberg Science Park

Lindhomen Science Park

Sahlgrenska Science Park

Science center, 13 mnkr (- )
Foto: Universeum

Övriga satsningar, 4 mnkr

Utbyggnad av science center med tillhörande interaktiv lärmiljö för att skapa en
avancerad upplevelse-och visualiseringsarena placerad på Universeum. Målet är
att akademin tillsammans med industri
och samhälle genom samverkan sprider
kunskap och forskningsresultat till allmänheten.

Satsningar som är mindre till storleken och som skapar tempo och effekt i organisationen. Dessa medel har bland annat gått till
deltagandet i Volvo Ocean Race, uppbyggnad av koncerngemensamma funktioner.
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U

nder året har det långsiktiga satsningsarbetet som initierades 2017 för att bygga ett ännu starkare
lärosäte inför Chalmers 200 årsjubileum år 2029 fortsatt. Syftet är att med hjälp av mer resurser, stärka
befintliga områden inom Chalmers eller bygga nya, för att skapa attraktion och högre kvalitet. Fokus ska vara
att Chalmers varumärke ytterligare stärks både nationellt och internationellt för både studenter, anställda
och samhälle. Chalmers har under året i samverkan med Chalmersstiftelsen beslutat om tre större satsningar.
Dessa satsningar omfattar mångmiljonbelopp för varje satsning över en tidsperiod om tio år. De tre beslutade
satsningarna är:

Genie | Jämställdhet för excellens, 300 mnkr, 2019 - 2028
Med konkreta förändringar i kultur, system och
processer, samt rekryteringar av toppforskare vill vi
uppnå en jämn könsbalans inom fakulteten. Vi satsar 300 miljoner över tio år på jämställdhetsarbete
för att höja högskolans vetenskapliga kvalité.
Bakgrund och motiv:

Foto: Johan Bodell

I likhet med andra tekniska universitet har Chalmers en mycket låg andel kvinnor i fakulteten.
Forskning visar emellertid att en jämnare könsbalans leder till ökad vetenskaplig framgång och
bättre arbetsmiljö, både för män och kvinnor. Som
en strategi för att höja Chalmers excellens satsar
Chalmers på att öka andelen kvinnor i fakulteten
och skapa en mer jämställd miljö.

De övergripande målen med satsningen är att:
•öka andelen kvinnor inom fakulteten.
•undanröja strukturella och kulturella hinder som hämmar kvinnors karriärer.
•skapa en arbetsmiljö som är mångfaldig, inkluderande och som stödjer excellens inom forskning och undervisning.

Satsningen finansieras av Chalmersstiftelsen och har en budget på 300 miljoner kronor över tio år. Den startade 1 januari 2019 och
pågår till och med år 2028. Så vitt Chalmers känner till är det den överlägset största enskilda investeringen i jämställdhet som något
universitet hittills har gjort.
Satsningen, som har fått namnet Genie, Gender Initiative for Excellence, består huvudsakligen av två delar: jämställdhetscertifiering
som inkluderar konkreta och skräddarsydda åtgärder för en långsiktig kulturförändring och direkt stöd för att öka antalet kvinnor i
fakulteten.
Jämställdhetscertifieringen utformas med inspiration från Athena Swan-systemet i Storbritannien. I arbetet ingår att analysera kultur,
system och processer på varje institution. Statistik uppdelad på män och kvinnor kommer att användas för att identifiera och adressera snedvridningar. Genies ledning kommer att hjälpa varje institution att hitta de bästa skräddarsydda åtgärderna som ämnar bidra
till att öka jämställdheten.
En avsevärd del av Genies budget kommer att gå till att rekrytera kvinnliga toppforskare. Förutom att stärka Chalmers med sin
forskning kommer de även fungera som viktiga förebilder. Institutioner kan via prefekten komma med förslag på direktrekryteringar till Genies ledning. Alla rekryteringar på Chalmers kommer att föregås av en konkret insats för att generera en högkvalitativ och
jämställd grupp ansökande.
Projektet är igång från 1 januari 2019 och i startfasen tas initiala planer och aktiviteter fram. Det kommer även att anordnas aktiviteter, till exempel seminarier, för att öka medvetenheten och kunskapen kring jämställdhetsfrågor. Vi kommer utlysa interna anslag för
jämställdhetsfrämjande aktiviteter och planerar för ett internationellt gästforskarprogram.
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Chalmers satsar kraftfullt inom AI , 317 mnkr, 2018 - 2027

 halmers gör nu en storskalig satsning inom artificiell intelligens som ska höja forskning, utbildning och innovation inom AI till en
C
ny nivå. Chalmersstiftelsen medfinansierar ett nytt kompetenscentrum som kommer att dra nytta av, och stärka, Sveriges expertis
inom bland annat autonoma transporter, digitalisering och vård.
Ny teknik baserad på artificiell intelligens, AI, växer fram inom
många olika forskningsområden på Chalmers. Kombinationen av
tillgång till stora mängder data, allt kraftfullare beräkningsresurser samt framsteg inom algoritmer för maskininlärning har lett till
dramatiskt förbättrade AI-baserade lösningar.
Förhoppningarna om teknikens stora potential att ge värde till
samhället, går hand i hand med oron om dess konsekvenser – vad
avser svensk konkurrenskraft och teknikens eventuella risker för
samhället.

Foto: Johan Bodell

– Vi bedriver framstående forskning inom AI men vi behöver
stärka och koordinera det som görs. Därför startar vi nu ett
kompetenscentrum inom AI på Chalmers, som ska omfatta flera
olika institutioner och samverkan med industrin, säger Stefan
Bengtsson, rektor och vd för Chalmers.

Chalmers Centre in Artificial Intelligence kommer att ledas av Chalmers styrkeområde Informations- och kommunikationsteknik,
där forskare från flera institutioner, från industripartners, studenter och gästforskare kan arbeta tillsammans.
Intresset för Chalmers nya AI-centrum är stort och den tillämpade forskningen bedrivs inom många olika områden. Inom transport utvecklas bland annat autonoma fordon och AI-baserade metoder inom modellering av gods och logistik, inom produktion
drivs forskningen inom digitalisering och Industri 4.0, och inom e-hälsa studeras AI-baserade lösningar för diagnos och vårdprocesser.
Inriktningen för centrumets tillämpade forskning kommer att utformas i nära samarbete med Chalmers övriga styrkeområden
och strategiska industripartners. En viktig roll för centrumet är också att integrera verksamheten med de nationella och internationella forskningsinitiativ där Chalmers spelar en aktiv roll.
Exempel på sådana initiativ är den nyligen annonserade satsningen från regeringen om utbildning inom AI, som Chalmers fått i
uppdrag att samordna, initiativ från den svenska industrin som är redo att medverka i investeringar i AI-forskning och utbildning,
Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program (WASP-AI), där Chalmers är en aktiv part, samt den kommande AI &
Data Factory Arena som etableras vid Lindholmen Science Park i Göteborg.
– För att dra nytta av alla dessa mångsidiga initiativ krävs en stark samordningsinsats och en tydlig strategisk vision. Den satsning
som vi nu gör kommer att höja Chalmers AI-forskning, utbildning och innovation till en ny nivå, säger Stefan Bengtsson.
Arbetet med att starta upp Chalmers AI-centrum påbörjas direkt, med målet att öppna upp i januari 2019. Finansieringen kommer
främst från Chalmersstiftelsen, med 317 miljoner kronor för 10-års perioden. Andra satsningar från Chalmers respektive industrin
fördubblar intäkterna till centrumet.

Chalmers AI Research Centre
A future world-class hub for research, education, and innovation in artificial intelligence.
The Chalmers AI Research Centre (CHAIR) will significantly increase Chalmers’ expertise and excellence in AI. Through close collaboration with industry, we’ll build a strong regional ecosystem of AI research and industrial applications.
We’ll recruit internationally acclaimed experts and rising stars, create an AI PhD school and conduct cutting-edge collaborative
projects that benefit industry and society. We’ll also bring together Chalmers researchers from different research areas to support
educational efforts in AI.
The Centre is funded by Chalmers Foundation and is open to collaborations with industry and the public sector.

SATSNINGAR
SIDAN 11

TRACKS, lärande och lärandemiljöer, 192 mnkr, 2019 - 2028
Tracks innebär att Chalmers utbildningar ska utvecklas så att studenterna får möjlighet att välja mer flexibla och utmaningsdrivna
kurser där studenter från helt olika program möts. Projektet innebär samtidigt en stor satsning på Chalmers lärandemiljöer, och
utvecklandet av dem kommer att bli en viktig del av projektet. För att tillgodose Tracks-kursernas behov ska Chalmers skapa framstående moderna arbetsmiljöer där den fysiska och den digitala lärandemiljön kompletterar varandra och studenterna har tillgång
till både formella och informella lärandemiljöer.

Foto: Johan Bodell

PRISER & UTMÄRKELSER
SIDAN 12

Priser och utmärkelser

Stiftelsens Pris
Stiftelsens pris utdelas årligen till person inom Chalmerssfären för
förtjänstfullt, nyligen uppnått verksamhetsresultat som tydligt
främjat högskolans utveckling.
En viktig uppgift för Stiftelsen Chalmers tekniska högskola är att
främja utvecklingen av högskolans verksamhet. Sedan ett antal år
bidrar stiftelsen till kvalitet och förnyelse genom finansiering inom
valda områden. Stiftelsens pris har inrättats för att särskilt uppmärksamma de personers avgörande betydelse för högskolans
framgångar och lyfta fram inspirerande exempel.
Priset tilldelas en mottagare per år och delades ut för första gången år 2006. Priset består av en personlig belöning om 25 000 kr
(före skatt) och ett verksamhetsbidrag om 100 000 kr.
Lisbeth Olsson

Årets pris tilldelades professor Lisbeth Olsson vid institutionen för biologi och bioteknik. Hon är en av Chalmers mest framstående forskare, samtidigt som hon visat stort engagemang inom flera andra områden. Lisbeth har på kort tid byggt upp en stor forskargrupp inom industriell bioteknik och hennes samverkansforskning, ofta kring nydanande idéer vars potential ännu inte är känd, leder till kunskapsuppbyggnad och nya arbetssätt hos hennes samverkanspartners som har
stor potential till genomslag. Priskommittén har utsetts på stiftelsestyrelsens uppdrag med representanter från högskolan, studentkåren,
CING och Chalmersstiftelsen för att ta fram en pristagare.

Hon visar även på stort engagemang inom alla nivåer av utbildningen, från grund- till forskarnivå, och på starkt ledarskap inom
olika delar av Chalmers organisation. Redan i samband med att LO rekryterades till Chalmers inledde hon diskussioner med flera
andra Chalmersforskare om gränsöverskridande forskningssamarbeten. Dessa samarbeten har bland annat lett till bildandet av det
KAW-finansierade centret Wallenberg Wood Science Center, det strategiska forskningsprogrammet Chalmers Energy Initiative och
det Formas-finansierade samarbetsprojektet BioBuF som engagerar grupper från fyra institutioner på Chalmers samt RISE. Hennes
insatser som styrkeområdesledare för SO Energi har präglats av ett engagemang för alla aktiviteter och områden oavsett Chalmers
institutionsgränser.

Jämlikhets- och hållbarhetspriset (Jan-Erik Sundgrens gåva)

Vid avtackandet av Jan-Eric Sundgren som rektor for Chalmers tekniska högskola donerade ett antal valrenommerade alumner
pengar till Chalmers Vänners Fond att användas enligt Jan-Eriks önskemål. Priset skall fokusera på insatser för att främja jämställdhet. Donationen förvaltas av Stiftelsen Chalmers tekniska högskola inom ramen for Chalmers Vänners Fond. Stiftelsen kommer att
göra en årlig utbetalning pa 10 000 kr till Chalmers Studentkår.
En vinnare bland de inkomna nomineringarna har valts och Chalmers Studentkår föreslår att mottagare av priset tilldelas
Julia Jansson, med motiveringen:
”Julia har i samband med #metoo under hösten 2017 osjälviskt drivit jämställdhetsfrågan framåt både inom kåren centralt och lokalt
på sin sektion. Tack vare sitt mod och sitt ledarskap har hon vågat ifrågasätta machokulturen och fått sektionen att stanna upp och
reflektera. Hon har visat att det lönar sig att säga ifrån och att det är allas ansvar att göra det. Genom bland annat workshops på
sektionen och en offentlig debattartikel i lokal media har hon öppet och kritiskt utmanat jämställdhetsproblemen inom studentkulturen och högskolan. Det gör henne till en förebild för alla som önskar att de vågade säga ifrån oftare.
Darför vill vi ge Julia Jansson priset for sitt mod, envishet, engagemang och hennes rättspatos for att skapa ett bättre campus för
många generationer framåt.”
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Chalmers Innovationspris
I samband med att Karin Markides lämnade sin rektorstjänst vid
Chalmers 2015 inrättades ett pris i Karin Markides namn för att
belöna någon nu studerande eller som tidigare studerat på högskolan och bidragit till Chalmers innovations- och nyttiggörandearbete
inom forskning och utbildning. Priset är på 16 000 kr. Detta är tredje
gången (av fem) som priset delas ut.
En priskommitté bestående av Uta Klement, Mats Lundqvist och
Anna Lundgren har i år 2018 beslutat att utse Per Kjellin, grundare av
Promimic AB, till mottagare av årets Innovationspris 2018 med
motiveringen:

”Pristagaren har en tydligt visad entreprenöriell förmåga som

positivt påverkat över 60 000 personer. Innovationen, som är
patentskyddad, har sitt ursprung och utveckling i Chalmersmiljön. Pristagaren har varit central genom denna utveckling och
över tid förädlat såväl innovationen från ide till produkt samt
byggt upp ett biomaterialföretag med internationell etablering
och försäljning. Pristagaren har bidragit till ökad livskvalité för
många genom att kombinera innovativ material- och teknikutveckling som ger snabbare och säkrare benförankring av
implantat.

”

Per Kjellin

För snart 15 år sedan var han doktorand i material- och
ytkemi på Chalmers och utvecklade tillsammans med
doktorandkollegan Martin Andersson metoder för att
framställa nanopartiklar av silver och kalciumkarbonat. Men
på en konferens hörde de en forskare tala om mineralet
hydroxylapatit som finns naturligt i form av nanopartiklar i
ben. Om man lyckades tillverka sådana nanopartiklar
syntetiskt skulle det enligt forskaren finnas en stor marknad
inom medicinteknik.

Med tanken på en affärsmöjlighet i bakhuvudet bestämde de sig att prova sin tillverkningsmetod på hydroxylapatit. De fick bra
resultat, sökte patent och grundade företaget Promimic via inkubatorn Chalmers Innovation, numera en del av Chalmers Ventures.
Material som efterliknar benets naturliga struktur är attraktiva som ytskikt på implantat, då de får implantatet att växa fast både
snabbare och starkare.
– Och det mest attraktiva med vårt koncept är att det är så enkelt att applicera industriellt. Man doppar implantatet i en lösning och
lägger in det i en ugn i fem minuter. Sen är ytskiktet klart, förklarar Per Kjellin.
Medan Martin Andersson stannade kvar på Chalmers som forskare, gick Per Kjellin snart helt över till att arbeta i Promimic. Med stor
målmedvetenhet har han vidareutvecklat innovationen från idé till produkt och byggt upp Promimic till ett biomaterialföretag med
internationell etablering och försäljning. Sedan 2016 finns ytskiktet på ett kommersiellt tandimplantat som har använts på tiotusentals människor i flera länder.
– Ytskiktet gör att det bildas mer ben kring implantatet i början, vilket är en fördel under det kritiska inväxningsskedet. Störst nytta
gör det hos patienter med nedsatt förmåga att bilda ben, säger Per Kjellin.
Idag har Promimic åtta anställda, varav hälften har doktorerat. Företaget har numera ytterligare tre patent och flera nya implantatytor är under utveckling. Nästa steg är att ge sig in även i ortopedifältet. Här ser Per Kjellin bland annat att deras ytskikt kan göra
nytta när två kotor ska fås att växa samman vid en steloperation i
ryggraden.

John Ericsson-medaljen
Den anrika John Ericsson-medaljen är en utmärkelse till de främsta
studenterna inom varje utbildningsområde med civilingenjörs- eller
arkitektexamen utfärdad föregående år. Pristagarna erhåller en
medalj i solitt silver med ingraverat namn, diplom och en bok om
John Ericsson vid en ceremoni i Chalmersska huset.

Medaljörer John Ericssons stipendiefond 2018

John Ericsson föddes i Värmland 1803 och började som ingenjörselev
Foto: Sofia Larsson-Stern
vid byggandet av Göta Kanal när han var 13 år. Vid 24 års ålder bosatte
han sig först i England och sedan i USA, där han verkade fram till sin död 1889. Under sina år i England och USA nådde John Ericsson stora
framgångar som uppfinnare. Några av hans mest kända uppfinningar är en tubångpanna som användes på lokomotivet Novelty, en propeller samt krigsfartyget Monitor.
Medaljen instiftades till John Ericssons minne 1897 genom en insamling som uppgick till 4.317 kronor. Initiativet togs av chalmersstudenten Claes Adolf Adelsköld. Huvuddelen av avkastningen skulle användas till stipendier och ”en mindre del till medaljer med John Ericssons bild att vid examina tilldelas deraf förtjenta elever vid läroanstalten”.
Sedan 2012 delas sex John Ericsson-medaljer ut årligen till studenter som erhållit civilingenjörs- eller arkitektexamen senaste 12-månadersperioden, så skedde även detta år och studenterna mottog sina utmärkelser vid en ceremoni i Chalmersska huset den 17 maj, 2018.
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Fonder riktade mot Kåren och
Teknologföreningen C.S.
Hugo Heymans
Stiftelsen
fond för C.S.
1949 skänkte den f.d. verkställande direktören vid Götaverken
Hugo Heyman 5000 kr till Chalmers för att inrätta en fond för
teknologföreningen C.S.
Hugo Heyman var ordförande för C.S. 1908-1909 och därefter
hedersledamot.
Ändamål: ”avkastningen disponeras av C.S. efter gottfinnande i
samråd med inspektor (för nytta och nöje) och helst för ändamål, som kommer hela föreningen till godo.”

Hugo Heymans fond
Stiftelsen
för Chalmers studentkår
1953 skänkte den f.d. verkställande direktören vid Götaverken
Hugo Heyman medel till Chalmers för att inrätta en fond för Chalmers studentkår.
Ändamål: ”avkastningen disponeras av Chalmers studentkår i samråd med inspektor för ändamål som är till nytta och nöje för kåren.”
Utdelning: 10 000 kr delades ut till kåren till nytta och nöje för teknologerna.

Utdelning: 25 000 kr delades ut.

V Hybinettes gåva
1918 överlämnade V Hybinette en utfärdad förbindelse till Chalmers där räntan skulle komma de till institutet studerande eleverna till godo. Förbindelsen har sedan länge gått ur tiden men
det finns än idag ett kapital kvar knutet till gåvan och avkastningen går till gåvans ändamål.
Ändamål: ”tillgodose allmänna ändamål, såsom biblioteket,
musik-, sport, hemtrevnaden å ”C.S.” lokal etc.
Utdelning: 10 000 kr delades ut.

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.
Ändamål: ”Bidrag till representationskostnader ”Som villkor
härför är att vid Kårens största årliga festlighet skall utbringas
en skål för ”Den gamle chalmeristen”, därvid symboliserande
det goda kamratskapet och sammanhållningen mellan chalmerister av olika generationer.” 50 % av årets stipendiebelopp
skall gå ”till ett stipendium åt en teknolog som, dels varit en
god kamrat, dels genom arbete, uppoffring av tid och i övrigt
gjort stora insatser till fromma för Kåren och kamraterna.”
Utdelning: 12 000 kr delades ut till kåren till representation.

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.
Ändamål: ”stipendiet skall tilldelas en behövande och om god flit
och god vandel vitsordad elev i Högre Avdelningens tredje eller
fjärde årskurs, men skall stipendiaten tillika hava varit ”C:S:”+ist i
minst tre/3/ terminer, inberäknat den, då stipendiet utdelas.”
Utdelning: Fonden delade ut 10 000 kr.

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 1 584 000 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.
Ändamål: ”för ändamål som gagnar verksamheten vid högskolan
och vartill medel eljest ej finns disponibla”
Utdelning: Hanteras under ”Högskolans bästa”. Totalt delade den
ut 400 000 kr.
Ett bidrag på 400 000 kr har beviljats för att hedra Vera Sandberg
som var Chalmers första kvinnliga
student och pionjär inom ingenjörskollektivet. Man vill 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.
Konstverket kommer att vara på plats under våren 2019.
Bild, se sid. 19

Adlerbertska
Stiftelsen
Chalmersfonden
Axel Adler överlämnade den 9:e december 1958 250 stamaktier i
aktiebolaget Transatlantic och 250 aktier i Skandinaviska Banken
för att bilda en fond vid Chalmers. Aktiernas bokförda värde uppgick då till 100 000 kr.
Axel Adler (1878-1966) var företagsledare inom mejeri- och mjölkförsäljning. Han började sin yrkesbana inom familjeföretaget, som
snabbt växte. Han blev direktör för firman vid 24 års ålder. Företaget köpte upp andra mejerier och mjölkbutiker och allt samlades
under namnet: Arla. Axel Adler sålde senare av företaget till bonde-

kooperativet 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.
Ändamål: ”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”.
Utdelning: Hanteras under ”Högskolans bästa”. Totalt delade den
ut 162 000 kr.
Ett bidrag på 10 000 kr delades ut till studentkårens Marskalkämbete som bidrag till Chalmers studentkårs årliga Vårbal.
Vårbalen kommer ägde rum den 5 maj. Den började med en trevlig
föraktivitet och sedan fortsätt med middag på restaurang Läppstiftet. För att förgylla kvällen för chalmeristerna hyrde de ett liveband under middagen samt visade ett fyrverkeri över havet på
kvällen.
Ett bidrag på 25 000 kr delades ut till personalföreningen Cesam
för att fira att föreningen i år fyllde 30 år.
Ett bidrag på totalt 80 000kr delades Teknologföreningen C.S. ( 30
000 kr) och Chalmers studentkår (50 000 kr) för att gemensamt
ordna en dag med fokus på jämställdhet för studenterna.
Eventet var öppet för såväl studenter som anställda på Chalmers.
Ett mingel samt workshops hölls efteråt för att deltagarna skulle få
möjlighet att diskutera vad som presenterats på föredraget.
Materialet kan i ett senare skede användas för att marknadsföra
den satsning Chalmers bedriver inom jämställdhet- och likabehandlingsfrågor.
Ett bidrag på 47 000 kr delades ut till Chalmersspexets Jubileumskommitté för att fira spexets 70-års jubileum. 1948 sattes det första
spexet upp (Bojan) och för 15 år sedan Chalmersspexet Vera och
Bob, under 70 år har totalt 85 Chalmersspex producerats. Firandet
skedde på spexets födelsedag på Valborgsmässoafton och höll på
i fyra dagar och speglade spexets historia från förr till nu.
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Ragnar Wahlstedts
Stiftelsen
fond
1970 testamenterade Ragnar Wahlstedt, som då bodde i East
Orange, New Jersey, en del av sin kvarlåtenskap till Chalmers, utan
riktlinjer eller önskemål. Ragnar utexaminerades från Chalmers
1918. Tack vare Adelsköldska resestipendiet kom han 1925 till USA,
där han senare kom att arbeta och bo.
Ändamål: Fonden används ”för ändamål som gagnar verksamheten vid högskolan och vartill medel eljest ej finns disponibla”,
och hanteras under ”Högskolans bästa”.
Utdelning: Fonden delade totalt ut 149 000 kr.

Jan Lundgren, kapellmästare och piano. Hanna Svensson, sång. Mattias Svensson, bas. Jan
Allan, trumpet, Erik Söderlind, gitarr, Lennart Åberg, saxofon/flöjt och Zoltan Csörsz.
Foto: Ludvig Nerelius

Ett bidrag på 9 000 kr delades ut till Chalmers konstförening som är
en förening för anställda vid Chalmers. Föreningen anordningar bl
a studiebesök, föredrag och resor.
Ett bidrag på 10 000 kr delades ut till Programmet Teknisk Matematik som fyllde 10 år. Ett jubileum anordnades den 2 februari 2019
för studenter och alumner samt övriga berörda av programmet.
Kvällen firades med en middag på Dockyard hotell, därefter underhållning.
Ett bidrag på 10 000 kr delades ut till Chalmersspexet Bob som är
en kommitté i Chalmers Studentkår. Spexet åkte i september månad på en turné till Kalmar. Bidragen täckte de kostnaderna för turnén som var utöver biljettintäkterna.
Ett bidrag på 40 000 kr delades ut till Chalmers Sångkör för att anordna tre mycket uppskattade julkonserter där alla tre delkörer
(Damkören, Manskören och Kammarkören) deltar och sjunger
både var för sig och tillsammans. Bidraget användes till att repetera repertoaren inför julkonserterna på en kursgård.
Två bidrag på totalt 80 000 kr delades ut till ”Föreningen Chalmerister för Jan J” för att täcka kostnader i samband med en minneskonsert till Jan Johansson, fd Chalmerist och känd jazzpianist
som gick bort för 50 års sedan.
Föreningen planerade en konsert på Artisten, Musikhögskolan i
Göteborg den 11 november 2018 med efterföljande Gasque på
Restaurang Wijkanders, för att hedra minnet av Jan Johansson, där
Jan J´s gamla musikvänner jammar på kvällen efter gyckel ledda av
samtida spexare. Bidraget på 50 000 kr användes för att täcka de
kostnader som inte täcktes av medlemsavgifter.
Bidraget på 30 000 kr täckte kostnaderna för restaurering av den
flygel som donerats av Högskolans tidigare rektor Sven Olving. Flygeln står idag i Volvo Foajén, Chalmers Kårhus. Föreningen önskade att använda flygeln vid den minneskonsert som anordnades för
Jan Johansson den 11 november 2018. För att flygeln skall kunna
användas och hålla konsertkvalitet så behövde den restaureras.

Jan Johansson själv bakom flygeln på den tid det begav sig.

Text hämtad ur Avanqons, nr. 4 2018:
”1952 skrevs Stockholmaren Jan Johansson in på Chalmers E-sektion. 1953 kom han i kontakt med Chalmersspexet och blev kapellmästare och ”pionör”. Resten är historia, som man säger. Sakta
medn säkert tog musiken över. 1963 var Jan, eller ”Johan” som han
kallades på Chalmers fulltidsmusiker. Då inledde han en årlig återkommande tradition med jazzkonsert i Kårhusets ”kyrkan”. Övriga
musikanter var Georg Riedel, Egil Johansen och för sången svarade
Sonja Hedenbratt. Dessa årliga konserter fortsatte till Jans död
1968. Efter detta togs de upp igen då i utökad form med Bengt
Hallberg på piano och Arne Domnerus.
Den uppsättning musikanter som bjöd oss på utsökt jazz, signerad
Jan Johansson i november, var de yppersta vi har i Sverige idag.
Några ord ur programmet: ”Han ligger bakom Chalmers nubbevisa
nummer ett: Livet är härligt.
Och mest spelad kanske: Här kommer Pippi Långstrump och Visa
från Utnamyra. Han gjorde Sveriges mest sålda jazzskiva Jazz på
Svenska med uppföljaren Jazz på Ryska. Musiken inspirerades av
Chalmersspexen Gustav E-son Vasa (1955) och Katarina (1959) som
Jan var ytterst delaktig i under Chalmerstiden.”
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Amanda och Hugo
Stiftelsen
Frodes stipendiefond

Stiftelsen Renströmska fonden

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.

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”.

Ändamål: ”stipendier åt därav förtjänta elever samt till ändamål,
som främja Högskolans intressen”
Utdelning: Sammanlagt har fonden delat ut 847 000 kr. Stipendierna för förtjänta elever hanterats under ”donationsstipendierna” till
Chalmers studenter. Under året delades 86 stipendier ut á 7 000.
Hanteras även inom ”Fonder för högskolans bästa”, där totalt
602 000 kr delades ut.
Ett bidrag om 45 000 kr tilldelades Chalmersspexet Vera som är en
kommitté i Chalmers Studentkår för vårens turnéer till Helsingfors
och Örebro.
Ett bidrag om 200 000kr tilldelades Institutionen för Teknikens
ekonomi och organisation för finansiering av deltagande nyckelpersoner till konferensen ”Making action for sustainability, 7-10
mars 2019 där Chalmers är värd.
För att koppla ihop Chalmers höga ambitioner inom samverkan
med ambition att bidra till omställningen mot ett mer hållbart
samhälle har en idé tagit form om att samla ett antal forskare på
Chalmers för att etablera ett internationellt samarbete kring ak
tionsorienterad forskning för tvärdisciplinär transformation.

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.
Ändamål: ”användas på det sätt Styrelsen för befrämjande af Slöjdskolans ändamål finner lämpligast.” och hanteras inom ”fonder för
Högskolans bästa”.
Utdelning: Ett bidrag om 6 000 kr till medlemsaktiviteter för våren
2018 tilldelades Chalmers konstförening som är en förening för anställda vid Chalmers. Föreningen anordningar bl a studiebesök,
föredrag och resor. Föreningen ansökte om bidrag för vårens planerade aktiviteter, besök på Bio Roy, årsmöte, guidad visning på
Göteborgs stadsmuseum samt galleriföreläsning på Galleri Thomassen.

Avancez minnesfond

Ändamål: Stöd till Chalmers verksamhet och miljö genom
goda och stimulerande mötesplatser.
Utdelning: Ett bidrag om 20 000 kr tilldelades Sjösektionen för
kostnader i samband med att ta in en extern talare till arbetsmarknadsmässan SJÖLOG i februari 2019.

Hilary Bradbury

Hilary Bradbury, en av Chalmers jubileumsprofessorer 2018 är initiativtagare till konferensen. Hon befinner sig i tvärsnittet mellan
nyttiggörande, hållbarhet och aktionsforskning och har redan via
ett antal aktiviteter vid hennes första besök i mars 2018 medverkat
till kunskapsutvecklade kring dessa, för Chalmers centrala, skärningspunkter. Under Hilarys besök i november-december 2018 har
hon genomfört en Chalmersövergripande workshop för forskare
och nyckelpersoner som är involverade i nyttiggörandenätverket
och för individer som är intresserade av handlingsbara kunskaper
kring hållbarhet. Workshopen lade grunden för konferensen i
mars.

FAKTARUTA
Fonder för Högskolans bästa 2018

Kr

Viggo Carlsens fond

400 000

Adelbertska chalmersfonden

162 000

Ragnar Wahlstedts fond

149 000

Amanda och Hugo Frodes fond

847 000

Sven Renströms fond

6 000

Avancez minnesfond

20 000

Totalt:

1 584 000

Modell av Staty - Vera Sandberg
Foto: Hiba Fawaz
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Stiftelsen Chalmerska
Innovationsfonden
Efter att rektorsämbetet fattade ett principbelsut år 1991, om att en lokal professur skulle inrättas stödjer fonden en
professur inom Innovationsteknik. Professor Sören Sjölander har varit innehavande av ovanstående professur fram
till år 2016. Fonden kommer fortsättningsvis att stödja en professur inom Innovationsteknik under tre år, 2017 - 2019.
Fonder stödjer även sedan 2017 en doktorandtjänst inom Entrepreneurial Finance, projektet omfattar tre år, 20172019.

H

arald 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.

Chalmerska Innovationsfonden

som förvaltas av Stiftelsen Chalmers tekniska högskola har till
ändamål att finansiera en professur i Innovationsteknik med hänsyn till främjandet av forskningsbaserad innovationsverksamhet
vid Chalmers tekniska högskola samt till stöttandet av skapandet
och uppskalningen av nya affärer inom nya och befintliga organisationer. Nedan redogörs för användningen av 2018 års medel från
Chalmerska Innovationsfonden.
Under 2018 har donationsmedlen använts till att finansiera bitr. Professor Joakim Björkdahl och den forskargrupp han företräder - 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 inom ramen för forskargruppen har varit kring vetenskapliga studier av innovationsprocesser
(med speciellt fokus på affärsmodeller och processer för digitalisering) och entreprenörskap. Under 2018 har vi erhållit och förbrukat
1,2 mkr i donationsmedel.
Forskargruppen består av fyra seniora forskare samt tre doktorander. Medlen har använts i linje med donationsbrevet för fonden.
Under 2018 har vi bedrivit mycket forskning kring hur digitalisering
påverkar företags sätt att leda och organisera för innovation samt
möjligheter och utmaningar med detta. Vi är speciellt intresserade
av hur företag kan skapa nya affärer och affärsmodeller med hjälp
av digital teknologi. Vi har även initierat ett antal nya studier som
syftar till att förstå hur artificiell intelligens kan komma att påverka
företags innovationsverksamhet. Här försöker vi även att kartlägga

på vilket sätt företag använderartificiell intelligens. Vi har även fortsatt våra studier om olika entreprenöriella metoder och att förstå
lärande i tidiga faser. Under 2018 har flera forskningsartiklar skrivits
och publicerats inom innovationsprocesser i ledande internationella vetenskapliga journaler, såsom Long Range Planning, Industrial
and Corporate Change, Harvard Business Review och Journal of Business Venturing Insight.
Fokus under 2017 kretsade kring att utföra forskning på affärsmodellsinnovationsprocesser för att förstå hur de uppkomoch utvecklades. Att förstå hur företags digitaliseringsprocesser utvecklats var
en annan central del kring den forskning som bedrivits. Speciellt
fokus var att förstå hur integrering av informations och kommunikationsteknologi i befintliga produkter och tjänster påverkar företags sätt att leda, organisera och göra affärer.
Det utfördes studier om olika entreprenöriella metoder och att förstå lärande i tidiga faser. Under 2017 hade flera forskningsartiklar
skrivits och publicerats inom innovationsprocesser i ledande internationella vetenskapliga journaler. Vi hade 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 möjliggjorde bibehållandet av en professur inom Innovationsteknik men också en fortsatt uppbyggnad och expansion av
kunskapsområdet inom forskargruppen för Business Innovation
Group på avdelningen för Entreprenörskap och strategi. Vi fortsattatte att medverka i företags innovationsprocesser samt att stödja
företag i skapandet och uppskalningen av nya affärer. Framförallt är
det värt att nämna det nationella programmet Scale Global som
forskargruppen bedriver. Här hjälpte vi de mest lovande unga
svenska företagen att utveckla och växa sin affär under en sexmånadersperiod.
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Karl. G. Eliasson

Joakim Björkdahl

D

oktorandtjänst inom
Entrepreneurial Finance

Syftet med detta forskningsprojekt är att studera vad som händer
med entreprenörer och deras företag efter att riskkapitalister har
investerat och sedan lämnat bolaget. Målet är att ge ett akademiskt
bidrag inom forskningen på finansiering av entreprenörer, men
även att bidra till Chalmerskoncernen. Dels genom att bistå Chalmers Ventures med värdefull information om entreprenörer och
deras företag, dels genom att få ny och djupare kunskap om finansiering av entreprenörer som kan användas till att utveckla flera av
utbildningsprogrammen på Chalmers.
Entreprenörskap och dess betydelse för samhället och den ekonomiska tillväxten har studerats av flera forskare under de senaste
åren. Vissa typer av nystartade bolag, t ex högteknologiska företag,
behöver mycket kapital i uppstartsfasen. För dessa företag kan riskkapital vara en av de få möjliga alternativen till finansiering. Emellertid är riskkapital inte någon långsiktig finansieringskälla. Efter 5-7
år lämnar riskkapitalisterna vanligtvis företagen och säljer sina ägarandelar genom en s k ”exit”. En exit är den sista och viktigaste delen av riskkapitalcykeln då riskkapitalisterna på så vis skapar avkastning till sina investerare. En exit kan ske på en rad olika sätt,
exempelvis börsnotering (IPO), förvärv av ett annat bolag, ägarnas
återköp av aktier eller avveckling genom likvidation eller konkurs.
Studien är uppdelad i två delar. Den första delen är en kvantitativ
studie där vi samlar in data från 400 svenska bolag som har finansierats med riskkapital och där riskkapitalbolaget har gjort en exit mellan 1990-2010, antingen via börsnotering eller via förvärv. Den andra delen är en kvalitativ studie baserad på intervjuer med 100
entreprenörer från de studerade bolagen.
Det främsta syftet med att studera företag där riskkapitalisterna har
lämnat genom en exit är att undersöka den långsiktiga påverkan på

Sara Glücksman
den lokala ekonomin. Det pågår för tillfället en debatt, både i samhället och inom akademin, om börsnotering eller förvärv av riskkapitalfinansierade bolag har positiv eller negativ påverkan på den
lokala ekonomin. Denna debatt är särskilt intressant i Sverige där
mycket av det kapital som investeras i nystartade bolag kommer
från statliga riskkapitalbolag (t ex Almi och Industrifonden). Den direkta ekonomiska påverkan från ett nystartat bolag på samhället
mäts oftast i antal jobb, försäljning och den skatt företaget genererar. Förutom direkt ekonomisk påverkan genererar entreprenöriella
bolag dessutom externaliteter som nätverk och kunskaps spillovers.
Syftet med att studera entreprenörer efter exit är att undersöka vad
som händer med den kunskap, erfarenhet och de pengar grundarna får från sin första resa. Förutom att det adderar till debatten om
ekonomisk påverkan på den regionala ekonomin, är ett ytterligare
syfte att minska den informationsassymetri som finns mellan riskkapitalbolag och nya entreprenörer och på så vis ge värdefull hjälp
till nya entreprenörer som ska ta in kapital till sina bolag. Denna studie kommer även att bidra till diskussionen om vilket värde, utöver
kapital, riskkapitalbolag bidrar med.

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”. Fonden får ”även användas för finansiering
av en professur i innovationsteknik vid CTH”.

U

tdelning: Under 2018 har 2 000 000 kr av donationsmedlen använts till att finansiera bitr. Professor Joakim Björkdahl samt
gruppen Business Innovation Group med en doktorandtjänst på
avdelningen för Entreprenörskap och strategi (tidigare avd. för
Innovationsteknik) vid Institutionen för Teknikens ekonomi och organisation.
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Gästforskarbidrag - The Osher Endowment
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.
Barbro Osher skänkte genom sin stiftelse The Barbro Osher pro Suecia Foundation en miljon dollar till
Chalmers 2008, vilket motsvarade 6,9 miljoner kronor. U S Friends of Chalmers spelade en stor roll för
denna donation.
Barbro Osher är Sveriges generalkonsul i San Fransisco. Hon blev hedersdoktor vid konstnärliga fakulteten
vid Göteborgs universitet 2006 och tilldelades Professorstiteln av regeringen 2014 för sina insatser för
svenskt kulturliv. Hon har genom sin stiftelse och sin makes stiftelse gjort stora donationer till konstnärliga
och medicinska ändamål. Hon är gift med Bernard Osher som drev en av USAs största privata sparbanker,
World Savings, som han sedan sålde.
Ändamål: 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.

Ä
U

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

tdelning: Totalt delade fonden ut 1 499 847 kr.

Henrik Berglund

H

Maths Karlsson

Marouane Bousfiha

enrik Berglund, docent vid Institutionen för Teknikens ekonomi
och organisation, tilldelades 125 000kr för stödja doktoranden
Marouane Bousfihas vistelse vid Stanford. Henrik leder en forskargrupp där Marouane Bousfiha tillsammans med Henrik forskar
kring akademiskt entreprenörsskap. Marouane har blivit inbjuden
till SCANCOR vid Stanford för att samla data inom området, han
kommer även att medverka i doktorandkurser samt interagera med
andra forskare. Vistelsen äger rum mellan januari och april 2019. Bidraget syftar till att täcka kostnader för forskningsomkostnader för
bl a resor, anmälningsavgifter och försäkring.

Mikael Andersson

M

aths Karlsson, Docent vid Kemi och kemiteknik tilldelades ett
bidrag på 232 000 kr för PostDoc Mikael Anderssons uppehälle under sin vistelsetid vid National Institute of Standards and Technology, NIST, Center for Neutron Research NCNR, in Gaitherburg,
USA mellan juni 2018 – maj 2019. Bidraget syftar till att täcka kostnader för försäkring och forskningsomkostnader för resor, konferenser samt kemikalier och lab-utrustning under ett års vistelse.
Dr. Andersson tilldelades International Postdoc Grant från Vetenskapsrådet (Vetenskapsrådet) i slutet av 2017 - ett prestigefyllt treårigt bidrag som kräver minst att han bor två år på ett universitet
eller ett laboratorium utomlands. Han började sin postdoktorand
på Chalmers i april i år (2018) och kommer i juni 2018 att flytta till
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NCNR, där han kommer att vara baserad för en period över två år
innan han kommer tillbaka i juni 2020 till forskningsgruppen på
Chalmers. Dr Anderssons projekt är experimentell i naturen och fokuserar på användningen av neutronspridningstekniker för att studera de dynamiska egenskaperna hos väte (H) i energirelaterade
material, såsom protonledande keramik och material som används
för att lagra väte. Utvecklingen av båda dessa materialklasser är
centralt för utvecklingen av miljövänliga teknologier, såsom bränsleceller och batterier, och Dr. Anderssons forskningsprogram bidrar
därmed till omvandlingen till ett mer resurseffektivt och hållbart
samhälle.

P

rofessor Erik Ström tilldelas ett bidrag om 46 200 kr för ett fjärde
besök vid University of Southern California (USC), Los Angeles, 27 juni –
21 augusti, där han kommer att fortsätta sin forskning. Erik beviljades år
2013, år 2014 samt år 2017, det senaste för ett besök på 14 veckor under
perioden 19 juni – 22 september
2017, hos forskningspartnern Prof.
Urbashi Mitra, vid USC, Los Angeles.

Prof Longo använder både jäst och mänskliga celler för att studera
hur näringsreglering och signalering påverkar utvecklingen av sjukdomar och tillstånd som åldrande, neurodegeneration och cancer.
Gruppen Dina Petranovic fokuserar på att använda jäst som en modell för att studera åldrande och mänskliga sjukdomar, och det var
det främsta skälet att bjuda in prof Longo till Chalmers och inleda
en dialog om våra gemensamma intressen. Jens Nielsens grupp
fokuserar på mänsklig metabolism och hur dess reglering leder till
cancer och andra sjukdomstillstånd. Under Prof Longos besök i
Chalmers började Jens och Valter identifiera några ämnen och kompletterande metoder som kan leda till framtida samarbeten om ämnen av gemensamt intresse. Detta skulle vara en möjlighet för två
grupper att utveckla samarbetsprojekt och följa upp de första diskussionerna och grundarbetet som initierades under Longos vistelse på Chalmers.
Dina planerar också att besöka Prof. Daniel Jarosz på Stanford University som är kopplad till projekten och Jens planerar att besöka
Prof. Bernhard Palsson, USCD i San Diego under perioden.

Erik Ström

Hon är en IEEE-fellow och är väldigt känd och respekterad forskare.
Prof. Mitra och USC är världsledande inom kommunikations- och
signalbehandling. Forskningsprojektet syftar till att utveckla ”stateof-the-art” för att uppskatta och förutsäga fordonstrafikkanaler.
Denna funktion är nödvändig i någon praktisk radiomottagare och
är av största vikt för att göra trådlösa system effektiva. Fordonskommunikation är en möjliggörande teknik för kooperativa intelligenta transportsystem (C-ITS), dvs. när vägfordon och väginfrastruktur samarbetar för att göra trafiken säker och och effektiv
(grön). C-ITS anses vara en viktig applikation för 5G.

Henrik Grönbeck

Lars Hellberg

P

rofessor Henrik Grönbeck, avdelningschef vid Kemisk fysik har
tilldelats ett bidrag om 150 000 kr för en av hans medarbetare Dr
Lars Hellberg, för att genomföra en sabbatical-vistelse vid Advanced Light Source (ALS), Lawrence Berkeley National Laboratory,
USA. Längden på vistelsen är planerad till sex månader med start i
början på maj 2018. Bidraget skall täcka kostnader för b la bostad
och resa, se bifogad ansökan och budget.

Dina Petranovic

Jens Nielsen

A

ssociate Professor Dina Petranovic och Professor Jens Nielsen,
institutionen för Biologi och bioteknik beviljades 155 400 kr i
bidrag för att besöka University of Southern California, i Los Angeles, USA från den första september till mitten av december 2018.
Huvudsyftet med forskningsresan är att etablera nya samarbetsprojekt genom att besöka Prof Valter Longos grupp på University of
Southern California. Prof. Longo har varit nominerad till Chalmers
Jubileumsprofessor och har besökt Dinas och Jens forskargrupper
fler gånger under 2016-2017.

Under vistelsen kommer Lars att arbeta vid ett strålrör/ändstation
för infraröd (IR)-spektroskopi och IR-mikroskopi (NanoIR) under ledning av Dr. Michael Martin. Strålröret är världsledande när det gäller
att koppla nanoIR till en ljuskälla. Lars har en bakgrund inom ytfysik,
särskilt kemiska reaktioner och reaktionsdynamik vid ytor ligger
nära de frågeställningar som kan studeras med IR-spektroskopi.
Projektet har också en intressant bäring på ett projekt som professor Per Uvdal i Lund driver gällande ett möjligt IR-strålrör vid MAX
IV med intressenter på Chalmers. Vistelsen skulle kunna utgöra en
komponent för att stärka kopplingen mellan Chalmers och MAXlab inom IR-spektroskopi.
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Bengt Nordén

rofessor Emeritus Bengt Nordén,
Kemi och kemiteknik har tilldelats ett bidrag om 45 000 kr för att bl
a besöka ett symposium ”Molecular
Puzzles of Life” i USA, vid MIT i Boston, 15-17 november 2018. Där kommer Bengt att träffa nobelpristagaren Steven Chu för att planera
uppsättning av symposier vid flertalet andra kaliforniska universitet. Vidare besöker Bengt UCSDs rektor
Henry Yang, med vem han har haft
ett längre samarbete med kring frågor om evaluering av excellens och
vetenskapliga insatser.

Bengt Nordén forskar på biologiskt intressanta DNA-strukturer där
de nyligen upptäckt en ny, utsträckt konformation som kan ändra
på teorierna för hur arvsmassan en gång i tiden utvecklades. Bengt
samarbete med forskare vid bl a Berkeley (C. Bustamante), Caltech
(F. Arnold) och Stanford (R. Zare) som ska besökas. Han leder ett
program för att entusiasmera ungdomar för vetenskapliga studier,
framför allt inom de molekylära vetenskaperna: ”Molecular Frontiers” som, under de 11 år organisationen existerat, anordnat ett 20tal symposier i Sverige och andra länder. För första gången anordnas i höst ett symposium i USA, vid MIT i Boston 15 - 17 november
2018, ”Molecular Puzzles of Life”, med som vanligt ett flertal Nobelpristagare - det är sannolikt delvis på grund av Bengts tidigare roll
som ordförande i Nobelkommittén för kemi som de lyckas få så
många framstående talare att ställa upp. Nobelpristagaren Steven
Chu har därtill bett Bengt att planera för Molecular Frontiers-symposia också vid kaliforniska universitet: Berkeley, Stanford och Caltech, vilka han ska besöka för att diskutera sådana upplägg. Förutom Steven Chu själv, kommer Bengt att träffa Harry Atwater vid
Caltech och Paul Alivisatos vid Berkeley som ska svara för organiseringen. Han kommer slutligen även att besöka UCSD, vars rektor
Henry Yang jag länge har haft ett samarbete med kring frågor kring
evaluering av excellens och vetenskapliga insatser.

D

r. Mohsen Esmaily, institutionen
för Kemi och kemiteknik, har tilldelats ett ett bidrag på 250 000 kr för
en forskarvistelse vid Massachusetts
Institute of Technology (MIT), Boston
under 18 månader med start den 1
augusti 2018. Mohsen söker bidrag
för att kunna utföra experiment inom
hans forskningsområde under tiden
han vistas på MIT. Det övergripande
målet med detta projekt är att utveckla en konceptuell ram för rationell förbättring av materialets korroMohsen Esmaily
sionsegenskaper genom att förstå
vattentransporter i oxider. För att
uppnå detta ambitiösa mål är det nödvändigt att förstå mikrostrukturen hos oxiderna vid nanoskalan och att kartlägga fördelningen
av väte i oxider. Trots dess betydelse finns det fortfarande ingen
tillförlitlig metod som kan kartlägga väte i oxiderna, på grund av
flera komplexiteter förknippade med naturen av detta lättaste element. Mohsens senaste preliminära resultat visar att det i princip är
möjligt att kartlägga väte i oxider
Han kommer att undersöka vattentransporter genom två tekniskt
avgörande material, aluminium (Al) och magnesium (Mg) oxider,
och utforska även de associerade korrosionsmekanismerna. Kun-

skapen om vatten / oxid interaktioner kommer att få stora konsekvenser för att utveckla korrosionsbeständiga Mg-legeringar. Vid
höga temperaturmaterial som bildar Aloxid vid höga temperaturer,
kommer resultaten att vara avgörande för landbaserad gasturbiner
samt framväxande energitekniker som ”gröna” kraftkedjor, termisk
solenergi och solid oxidbränsleceller.

B

itr. professor Marcus Wilhelmsson, Kemi- och kemiteknik tilldelades 87 500 kr för merkostnader i
samband med hans planerade sabbatical vid University of California
San Diego (UCSD) under 2.5 månader under perioden september-november 2018. Värdskapet, kommer
Yitzhak Tor, som är världsledande
inom sitt fält att stå för. Yitzhak och
Marcus har de senaste åren tagit sif
an ett antal viktiga gemensamma utmaningar (startat och framgångsrikt
Marcus Wilhelmsson
fortsatt driva en konferensserie, FB3,
och varit editorer för och författare
av en Wiley-bok) för att ytterligare påskynda utvecklingen i vårt expansiva vetenskapsfält (metodutveckling inom DNA/RNA- och läkemedelsområdet). Yitzhaks grupp, UCSD och San Diego-området
i allmänhet utgör en mycket stark och spännande miljö med duktiga studenter, världsklassforskare samt en av världens mest blomstrande biotech-företagsområden. Här ligger även det starka The
Scripps Research Institute samt San Diego State University. Han
planerade bl a att besöka både David Millars och Floyd Romesbergs
grupp på Scripps samt Byron Purses på SDSU.

P

rofessor Thomas Abrahamsson,
M2, har tilldelats ett bidrag på 50
000 kr för att förverkliga en kortare
vistelse under tidig 2019 vid University of Southern California – Viterbi
School of Engineering efter en inbjudan av Professor Erik A. Johnson.
Johnson är professor vid Sonny
Thomas Abrahamsson
Astrani Department of Civil and Environmental Enginering med specialité inom strukturdynamik. Hans forskningsfält inkluderar smarta
strukturer med inbäddad vibrationsreglering, vibrationsmonitorering, aktivt kontrollerbara vibrationsdämpare, stokastisk vibrationsanalys och effektiva algoritmer för simulering av olinjära
strukturdynamiska förlopp. Hans forskningsintressen sammanfaller i mycket med Thomas. Genom hans omfattande forskningssamarbete med japanska forskare inom jordbävningsorsakad
strukturdynamik har han mycken erfarenhet som är komplementär till min, som främst relaterar till vibrationer i maskintekniska
produkter eller fordon och farkoster.
Med vistelsen söker han ny inspiration samt nya infallsvinklar att
tillfoga sitt läromedel Calibration and Validation of Structural Dynamics Models som används i masterskursen Structural Dynamics –
Model Validation (TME230). Modellkalibrering (systemidentifiering) är ett forskningsintresse de även delar med andra grupper
inom Chalmers, främst Professor Tomas McKelvey och professor
Jonas Sjöberg. Speciellt professor Johnsons arbete med jordbävningstestdata kan vara mycket relevant för Sjöbergs arbete med
olinjära system.
Beroende på den aktuella forskningssituationen i professor Johnsons grupp kan det eventuellt också bli aktuellt med samförfattan-
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D

oktor Nooshin Mortazavi vid institutionen för fysik, Chalmers,
beviljades 135 000 kronor från Barbro
Oshers Pro Suecia Foundation. Bidraget ska täcka forskningskostnader
under hennes första år vid Harvard
University i Boston, USA.

de av en vetenskaplig artikel. Inget ytterligare bidrag har sökts från
annan finansiär.

P

rofessor Lars Öhrström, Kemioch kemiteknik, tilldelades 150
000 kr för att besöka University of
California – Berkeley. Ansökan inkluderar utöver professor Lars Öhrström
även en PostDoc, en doktorand samt
personal från Kemi och kemiteknik
avdelningen.

Gruppen skall vid uppdelade tillfällen, under vår och höst år 2019 besöka Professor Yaghis forskargrupp vid
Berkeley och arbeta i hans labb. ProLars Öhrström
fessor Yaghis forskningsgrupp är
världsledande inom detta område
(dvs. Wolf Prize 2018.2 KVA Aminoff-pris 20193). Syntes och förståelse för både MOF och COF är deras specialitet, men de arbetar även
med direktansökningar. En är en soldriven MOF-baserad enhet
som kan skörda vatten från ökenluft, och det är för närvarande under kommersiell utveckling.
Retikulär kemi är kemi av nätverksmaterial, mest framträdande
bland dessa är MetalOrganic Frameworks (MOF) och kovalenta organiska ramar (COF), material med miljontals variationer för olika
potentiella applikationer, som består av upprepande enheter eller
små strukturer. När det gäller MOFs är strukturerna metallklyvningar med nanostorlek med organiska molekyler som knyter samman
dem, och i fallet med COF är byggnadsenheterna endast organiska.
Besöken kommer att vara uppdelade i två- till fyra veckors intervall
under året. Syftet är att genom samarbete är att få ett försprång
inom forskningsområdet samt att underlätta för andra samarbeten
mellan Yaghis grupp och Chalmers.

P

rofessor Jens Nielsen, Biologi- och
bioteknik har beviljats 73 747 kr
för för att täcka kostnader för en doktorands vistelse under tre månader,
hösten 2018 vid MIT Koch Institute,
Boston, USA.

Raphael Ferreira är en mycket framstående doktorand vid Institutionen
för Biologi och bioteknik. Raphael
Ferreira arbetar inom divisionen Systems and Synthetic Biology. Hans
Raphael Ferreira
doktorsavhandling är inriktad mot
tillämpning av genomredigeringsteknik med för närvarande ett
särskilt intresse för att hitta och karakteriserar potentiella cancerbiomarkörer. Han kommer att besöka Professor Matthew Vander
Heiden, som är världsledande forskare inom cancermetabolism vid
sitt laboratorium på MIT, Boston. Genom utveckling och samarbete
inom området kommer denna vistelse att leda till att vidga perspektivet och förståelsen för hur cancerforskningsprojekt av denna
typ åtgärdas experimentellt.

Baserat på ett VR-internationellt postdocbidrag ska Nooshin utföra PostDoc under ledning av professor David
Clarke vid Handelshögskolan vid Harvard University på en period av 2 år .
Hon kommer att utveckla kunskapsNooshin Mortazavi Seyedeh
baserad materialdesign för novelnanostrukturerad högtemperatur termoelektrisk (TE) oxider, som erbjuder stora löften för att skörda elkraft
från de enorma mängderna av spillvärme som dagligen utmatas
som termiska förluster till atmosfären.
Nooshin arbetar med högtemperaturoxideringsbeteende eller avancerade rostfria stål med applikationer inom kraftproduktionsteknologi, till exempel kedjor som avfyras vid biomassa och avfall.
Källor avfyrade av biomassa och kommunalt avfall, fastoxidbränslecell och värmeväxlare är några exempel på teknik för produktion av
grön el. Nooshin försöker förstå oxidationsmekanismer av aluminiumoxid- och krombildande legeringar när de exponeras i höga och
låga syreaktiva ämnen vid höga temperaturer. Hon använder analysverktyg med hög upplösning, inklusive SEM / EDX, EBSD, FIB,
TEM SIMS, etc., för att studera oxidskalorna i mikrostruktur och mikrostruktur eller nanostorlek. Nooshin är också en expert i transmissionsmetoden Kikutchi diffraction (TKD). Hon har utformat en dedikerad provhållare och optimerade förvärvsparametrar för att
uppnå datarika TKD orienteringskartor.

FAKTARUTA 2018
Namn

Beviljat kr

Henrik

Berglund

125 000

Maths

Karlsson

232 000

Erik

Ström

Dina

Petranovic

155 400

Henrik

Grönbeck

150 000

Bengt

Nordén

45 000

Mohsen

Esmaily

250 000

Marcus

Wilhelmsson

Thomas

Abrahamsson

Lars
Jens

Öhrström
Nielsen

Nooshin

Mortazavi Seyedeh

Totalt:				

46 200

87 500
50 000
150 000
73 747
135 000

1 499 847
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tipendier till Internationella
studenter

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

Sievert Larssons stipendiefond
Sievert Larsson är göteborgaren och entreprenören som med denna fond vill stödja thailändska
ungdomar som annars inte hade haft möjlighet att studera på Chalmers. Larsson har en egen välgörenhetsstiftelse på plats i Thailand och var under många år fastighetsägaren Roger Akelius närmaste man. Stipendiefonden hanteras genom insamlingsfonden Chalmers vänner.

Ä

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

U

tdelning: 1 580 000 kr delades sammanlagt ut till de fyra thailändska studenterna: Manavut
Sunthonpaobvong, Raksina Promphan, Chaiyapruek Muangsiri, Kanhokthorn Leadkeattiwong.

Sievert Larson

Alfred Ots stipendiefond

Stiftelsen bildades 1995 genom en donation om 3 152 330 kronor från civilingenjör Alfred Ots dödsbo. Alfred Ots föddes i Estland
1918 och kom till Sverige som flykting under andra världskriget. Därefter började han studera och blev sedermera civilingenjör i elektroteknik vid Chalmers tekniska högskola 1957.
Efter avslutade studier flyttade han till USA där han bland
annat arbetade på National Aeronautics and Space Administration (NASA) fram till sin pensionering. Alfred Ots avled
genom en olycka vid röjningsarbetet efter en storm vid sitt
hem i Florida 1992. Han efterlämnade inga arvingar och inget testamente.
Sedan studietiden vid Chalmers var Alfred Ots god vän med
Sven Olving som också var född i Estland och 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

Alfred Ots i Estland på hemmagården i ett

Chalmers.

Mart Mägi, Professor emeritus

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.
självinrett ”labb”. Foto: Mart Mägi

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.

Ä
U

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

tdelning: I normal ordning beviljade fonden under verksamhetsåret 2018 fyra nya stipendier, som utdelades på den Svenska Ambassaden i Tallinn på totalt 531 250 kr. Antalet beviljade stipendier steg därmed till 100. Sedan starten för 20 år sedan har fonden
utbetalat i stipendier drygt 10 miljoner kronor. Under det nu aktuella året har det i stipendiaternas regi ordnats två symposier och en
välkomst- och förbrödringsfest för nya stipendiater. Det speciella under året var emellertid högtidlighållandet av donatorns födelse för
hundra år sedan.

ALFRED OTS FOND FIRAR 100-ÅRS
JUBILEUM !
Förberedelserna för jubileumsfirandet påbörjades redan hösten 2017, då
det blev känt att Estniska Kulturföreningen i Göteborg hade donerat 25
tkr som grundplåt till detta firande. Det beslöts att aktiviteterna skulle äga
rum den 18 maj i anrika Chalmersska Huset. De skulle omfatta ett offentligt seminarium på eftermiddagen, följt av subskriberad middag på kvällen.
Temat för seminariet blev valt så, att det enligt donatorns kända önskan skulle
spegla, hur fonden har bidragit till den postsovjetiska utvecklingen i Estland.
Seminariet, som hölls på
engelska, öppnades av
moderatorn Linda Ekener
Mägi, själv estnisktalande
chalmerist av andra generationen. Välkomstorden
sades av fondens ordförande, professor Peter Andrekson. Därefter presenterade fondens styrelseledamot, professor em. Enno Abel, fondens donator som person
och beskrev fondens tillblivelsehistoria. Sist av styrelseledamöterna
talade tekn. dr Mari-Liis Maripuu, själv tidigare fondens stipendiat,
om hur fonden verkat och utvecklats under de senaste tjugo åren.
Som ett andra block talade externa nyckelpersoner om hur
de har uppfattat och uppskattat fondens verksamhet under
dess 20-åriga aktiva tid. Talarna var Ms. Merle Pajula, Estlands
Ambassadör i Sverige, Lars-Eric Boreström, Estlands Honorärkonsul i Göteborg, professorn Stefan Bengtsson, rektor
för Chalmers, samt professorn och akademiledamoten Jaak
Aaviksoo, rektor för Tallinns Tekniska Högskola (numera TalTech). Bland mycket annat framgick det, att den första esten
som studerade vid Chalmers var Bernhard Schmidt. Det var
alldeles i början av förra seklet. Han blev senare en berömd
optiker och teleskopkonstruktör.
I ett tredje block framträdde tre av fondens många framgångsrika forna stipendiater. De berättade sina framgångssagor.
Middagen tyngdes inte av långa tal. Det som var värt att sägas, det blev sagt redan under seminariet. Det som återstod
var att enligt den unika svenska seden tacka för maten. Det
gjorde honorärkonsuln Boreström på ett förtjänstfullt sätt.
Däremot sjöngs det på såväl svenska som estniska och dessutom
även på latin: Gaudeamus igitur. När det var dags, lämnade man
bordet enligt den kontinentaleuropeiska studenttraditionen, som
innebär en procession, sjungandes ai Makaroni, ai Makaroni. Denna procession leddes skickligt av förre stipendiaten Jaan Kekišev,
som i Estland är välkänd som toastmaster vid akademiska fester.
Utöver tidigt planerade aktiviteter i Chalmersska Huset tog
stipendiaterna med Tõnis Soodla i spetsen det egna initiativet att ordna en efterfest i Estniska Huset. Det var ett
tag tal om att åka dit med den eldrivna bussen som trafikerar linje 55, men det projektet gick tyvärr inte att genomföra. Ändå förflyttade sig nära 40 personer dit ”för egen maskin”, däribland oldtimern, som skriver dessa rader.
Efterfesten lär ha pågått tills det började ljusna.
Text: Professor Mart Mägi
Foto: Elin Janebäck
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tiftelsen Chalmersska forskningsfonden

Bidrag som stödjer konferenser, inköp av forskningsutrustning workshops samt forskningsutbyte.

P

å 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
anses nödig för fullföljden av visst forskningsarbete.”
Fonden 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.

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

U

tdelning: Fonden har under 2018 delat ut 1 000 000 kr till 62 unga forskare spridda över hela Chalmers, flest stipendier delades ut
till institutionerna Kemi, Fysik och Arkitektur. Det största beloppet om 32 000 kr delades ut till en doktorand vid Förbränning och
framdrivningssystem, Mekanik och maritima vetenskaper.

Till höger kan ni läsa om några unga forskare som har fått tilldelat bidrag för att kunna genomföra konferensresor mm.
FAKTARUTA CHALMERSSKA FORSKNINGSFONDEN 2018

2018 2017 2016 2015 2014 2013
Sökande

66

109

201

88

98

146

Beviljade

62

63

72

48

88

73

700 1 300

650

Utdelat (tkr)

1 000 1 050 1 000

Svenssons donation till
Tore
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.
Ändamål: 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.
Utdelning: en doktorand vid Industri och materialvetenskap tilldelades 30 000 kr för en resa till konferensen ICCM22, 11 – 18 aug 2019,
Melbourne Australien, samt en forskarvistelse på Deakin University 19 – 21 aug 2019, Geelong, Australien.

Nedan kan ni läsa om några unga forskare som har fått tilldelat bidrag för
att kunnagenomföra konferensresor mm. med bidrag från Chalmersskaforskningsfonden

Antiope Lotsari, PostDoc, Kemi och Kemiteknik, 20 000kr.
Konferens IMC19 - International Microscopy Congress 2018,
Australien

Yii-Lih Lin, PostDoc, Biologi och
bioteknik, 18 000 kr.
Konferens microTAS 2018, Taiwan

Cedrik Wibert, doktorand Kemi och
kemiteknik, 10 000 kr.
Elektrokemikurs i Frankrike, 2018

Fredrik Domhagen, doktorand, Arkitektur
och samhällsbyggnadstenik, 21 000 kr.
Konferens International Building Physics
Conference Syracuse, New York

Shun-Han Yang, doktor Mekanik och maritima
vetenskaper, 10 000 kr. Konferens International Conference on Renewable Energies Offshore (RENEW
2018) Portugal.
Sriram Kesarimangalam Kalyanavenkatramanan, PostDoc Biologi och bioteknik, 7
000 kr. Konferens Rapid Methods Europe
2018, Amsterdam

Maude Hasbi, PostDoc Teknikens ekonomi och organisation, 22 000 kr. Konferens 2018 Asia-Pacific Industrial
Organization Society (APIOS), Australien.

Pawel Piatek, PostDoc Biologi och bioteknik, 20 000 kr. Konferens Bioresource
Technology for Bioenergy, Bioproducts &
Environmental Sustainability, Spanien.

Jonathan Robinson, PostDoc Biologi och bioteknik, 13 000 kr. Konferens 2018 American Institute
of Chemical Engineers Annual Meeting, USA.

Frida Hermansson, doktorand Teknikens ekonomi och organisation, 18 000 kr. Doktorandkurs International life cycle academy, Spanien.
Foto: Chalmers bilddatabas
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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 stuMartin Eriksson
dietiden. 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
U

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

tdelning: 30 000 kr tilldelades en doktorand på institutionen
fysik. Priset delades ut för femte året i rad och gick till Martin
Eriksson med motiveringen
”Hans analys av olinjär dynamik i små mekaniska system har banat
vägen för nya studier, experimentella och teoretiska, i ämnet”
Tiden närmast efter disputationen hade Martin Eriksson en
postdoktortjänst på Chalmers. Då utvecklade han sin forskning
bland annat genom olika samarbeten med forskare i USA. De nya
resultaten väntar på att publiceras i de vetenskapliga tidskrifterna
Physics Review Letters och Nature Nanotechnology.
Martin Eriksson tillträdde nyligen en tjänst på konsultfirman ÅF i
Göteborg.
Excellensinitiativets förståndare, professor Bo Albinsson (t v), är
mycket glad över att kunna dela ut Arne Sjögrens pris som alltså
nu tilldelas en chalmersdoktor i nanoteknologi för femte gången:
– Doktoranderna utgör själva blodomloppet i Chalmers forskning,
och att dela ut ett årligt pris till bästa avhandling inom nanovetenskap är en mycket angelägen uppgift, säger han”

Göran 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 2018.

Av sju sökande har två studenter beviljats 50 000 kr var för merkostnader vid studier utomlands, i samband med dubbelexamen
vid Universitetet i Stuttgart. En student som nu har anställning som
doktorand vid Institutionen för rymd- geo- och miljövetenskap fick
50 000 kr tilldelat för en studieresa till Peking i samband med examensarbetet.

Läs mer om doktorandens resa på nästa sida.
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Reseberättelse – Tsinghua University
Göran Wallbergs minnesfond
”Under våren 2018 fick jag möjligheten att göra mitt examensarbete utomlands. Eftersom jag är född och uppvuxen i Göteborg var
det viktigt för mig med miljöombyte. Av den anledningen kändes
Tsinghua University i Peking som en bra destination. Tsinghua är en
av de största och mest populära universiteten i Kina. Förutom kompetensen och den stora forskningsgruppen är den nya miljön och
kulturen en bra erfarenhet för min egna utveckling och förståelse
för omvärlden.
Jag anlände till Tsinghua University i februari precis efter det
kinesiska nyåret och möttes av ett relativt tomt campus. Jag möttes
upp av två studenter från forskningsgruppen som visade mig runt
och sedan bjöd på middag. Det var underhållande för dem att se
mig äta med pinnar för första gången, men som tur är blev det
bättre med tiden. Mitt examensarbete innebar långa dagar vid
skrivbordet framför datorn, men detta var en livsstil på Tsinghua.
Ivana Stanicic, doktrand vid Institutionen för rymd- geo- och miljövetenskap
Studenterna hade inte problem med att spendera över 10 timmar
på kontoret varje dag, även under helgerna. Därför hade gruppen
också en väldigt familjär känsla. Varje dag samlades vi vid samma tid för att äta lunch och middag tillsammans på någon av restaurangerna på campus (det fanns över 30!! att välja mellan). Trots en del språkliga barriärer kom vi väldigt bra överens. Förutom diskussioner
kring mitt arbete fick jag fick lära mig lite av det kinesiska språket, kulturen och historian samtidigt som jag berättade om Sverige och
våra traditioner.
När jag inte var på kontoret reste jag runt. Ibland åkte jag runt med mina kinesiska vänner men det hände även att jag ensam gav mig
ut på äventyr. Jag blev överraskad över hur lite engelska som pratades i Peking. Oftast kunde man lösa det med lite kroppsspråk och jag
fick anstränga mig att lära mig en del kinesiska. Jag besökte många vackra platser bland annat muren, förbjudna staden och himmelens
tempel. En av de mest minnesvärda platserna i Peking var sommarpalatset. Under våren när träden började blomma blev det en vacker
färgfylld plats där man lätt hade kunnat spendera en heldag med att bara promenera. Utöver Peking var jag en kort sväng förbi Xi’an
och Shanghai. I Xi’an besökte jag terrakottaarmén och i Shanghai fick jag se Yu Garden, The Bund och vattenstaden Zhujiajiao.
Matkulturen i Kina är fantastisk. Pekinganka, dumplings och hot pot är bara några måsten i Peking medan Xi’an är känd för sina nudlar
och Shanghai har de bästa baozi (Fyllda ångkokta bröd). Ett starkt minne jag har är från min första vecka på Tsinghua då jag blev hembjuden till en professor för att laga dumplings. Mycket av kulturen kretsar kring just mat och jag måste säga att jag saknar det.
Mitt mål efter resan blev att hitta en passande doktorandtjänst där jag skulle kunna fortsätta utvecklas. Tacksamt nog dök det upp en
tjänst på samma avdelning som examensarbetet utfördes på. Nu är jag anställd som doktorand på avdelningen Energiteknik och arbetar med kemcyklisk förbränning (CLC). Stipendiet som jag erhållit från Göran Wallbergs minnesfond kommer användas till en konferensresa till ”Clearwater Clean Energy Conference” under 2020, där jag kommer få utöka mitt nätverk och sprida min forskning.”
Text: Ivana Stanicic

MEKANIK & MARITIMA
VETENSKAPER
SIDAN 32

Fonder riktade mot Mekanik och
maritima vetenskaper

S

tipendie-och gåvomedels
fonden vid sjöfart och marin
teknik
(tidigare Sjöbefälsskolans premie-och stipendiekassa)

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.
Ändamål: ”användas för stipendier samt för inköp av undervisningsmateriel och för att täcka andra utgifter för verksamheten
inom institutionen sjöfart och marin teknik.”
Utdelning: Ett bidrag på 250 000 kr tilldelades Institutionen för mekanik och maritima vetenskaper (f d Institutionen Sjöfart och marin
teknik) för utveckling av kurser för ETO (Elictro-technical officer)
samt för utveckling av kurser inom maritim informatik.

Den maritima näringen står inför stora tekniska förandringar.
Fartygen blir mer och mer automatiserade och digitaliserade,
samtidigt som kraven är stora på att minska sjöfartens miljö påverkan.
I dag används ofta elektriska högspänningsanläggningar ombord på fartyg. För att få handha dessa anläggningar krävs en
utbildning till ”electro-technical officer”.
Institutionen har också satsat på ämnesområdet maritim informatik, ett område som ar högaktuellt i samband med digitalisering av hamnar, farleder och fartyg. En kurs på mastersnivå planeras inom området.

Utdelning: Ett bidrag om 200 000 kr har tilldelats Institutionen för
mekanik och maritima vetenskaper. Medlen har används för att
kunna ge studenterna en mer aktuell utbildning genom att anlita
specialister samt till användning av fler övningsfartyg.
Den maritima näringen står infor stora tekniska förandringar. Fartygen blir mer och mer automatiserade och digitaliserade, samtidigt som kraven är stora på att minska sjöfartens miljöpåverkan.
För att studenterna ska få bästa möjliga utbildning krävs i dag
ofta undervisning av specialister som använt den senaste tekniken i verkligheten. Institutionen har anlitat några aktiva sjöbefäl
som timlärare för att tacka detta behov.
Institutionen önskar också använda övningsfartyg i större utsträckning för att studenterna ska kunna öva viktiga praktiska
moment i verklig miljö.
Institutionen har fått beviljat att använda 2018 års avkastning
från fonden till
-Externa timlarare/specialister som ger studenterna en mer aktuell utbildning 120.000 kr.
-Användning av övningsfartyg i kurserna ”Terrester navigation
och sjömanskap” samt ”Offshoreoperationer”: 80.000 kr.

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.

Institutionen har fårr beviljat att använda 2018 års avkastning
från fonden till:

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.

-Utveckling av kurs for ETO (Electro-technical officer): 150.000
kr

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

-Utveckling i kurs Maritim informatik: 100.000 kr

Utdelning: Totalt delades 130 197 kr ut till fem studenter och en
doktorand för konferens och studieresor i Europa, USA och Asien.

G. Edward H.
Stiftelsen
Dicksons donationsfond

1960 upprättade bankdirektören Edward Dickson sitt testamente
och där i viljan att inrätta en fond vid Sjöbefälsskolan i Göteborg.
Ändamål: ”genom stipendier, premier eller annat sätt främja undervisningen vid Sjöbefälsskolan”
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Rolf Sörmans fond
Naturbåt av cashew seglade hem tävling i Italien

Seglarna provseglar båten för första gången dagen innan tävling. Foto: Eric Eriksson/Seldén Mast AB.

När Chalmers Formula Sailing för första gången deltog i studentseglingstävlingen i Italien blev det storvinst. Med båten Linnea, byggd med skrov av balsaträ, linneväv och
cashewnötbaserad epoxy, vann teamet hela tävlingen i Palermo, Sicilien.

Sedan augusti förra året har mastersstudenter från programmet Naval Architecture and Ocean Engineering inte bara designat och byggt
kappseglingsbåten Linnea, de har även gjort alla analyser och beräkningar som ligger till grund för båten. Chalmers Formula Sailing-teamet har byggt båten till 70 procent av biomaterial och i slutet av september åkte studenterna ner till Palermo, Sicilien för att delta i seglingstävlingen. Deltagandet var möjligt tack vare finansiering av Stiftelsen Chalmers Tekniska Högskola, Stiftelsen Rolf Sörmans fond, där
fonden bidrar till transportkostnader för båten och för tio av de tolv lagmedlemmarna.
Konkurrensen bestod av studenter från sju italienska universitet och ett tyskt som alla byggt båtar med samma restriktioner gällande
material. Under sex deltävlingar seglade tävlingsseglarna Fritiof Hedström och Otto Hamel, som är studenter på Chalmers och elitseglare
i den olympiska 49er-klassen, den unika båten.
– Det är en extrem båt, säger Lars Larsson, professor vid Marin teknik och handledare för Chalmers Formula Sailing. Den har väldigt
mycket segel för sin storlek, och de flesta som försökte segla den skulle kapsejsa direkt. Troligtvis skulle båten välta bara av att ligga
obemannad i vattnet.
Chalmersteamet lyckades hålla topplaceringar genom hela tävlingen. En av deltävlingarna blev något dramatisk då rorkulten på båten
gick sönder. Lars berättar att den inte tålde en stöt ovanifrån och att det skedde till följd av en konstruktionsmiss.
– Att segla utan rorkult är praktisk taget omöjligt, men Fritiof låg tvärs över aktern och styrde rodret – som är fruktansvärt tungt att vrida
– med bara händerna. Seglarna lyckades ändå ta sig i mål som tredje båt. Det märktes verkligen att de tillhör världseliten!
Som tur var hann teamet laga rorkulten över natten, precis i tid till nästa deltävling, och allt som allt lyckades de segla hem hela tävlingen.
Adam Persson, doktorand, har arbetslett laget från design till färdig båt. Han berättar vad som gjorde att de tog hem förstaplatsen.
– Båten är byggd för att vara så anpassad som möjligt efter vindförhållandena på platsen där vi skulle segla. Tillsammans med duktiga
seglare gjorde det att vi var snabbare än övriga team.
Vinsten, berättar han, firades på traditionsenligt sätt genom att kasta besättningen i poolen. Adam fortsätter med att säga att tävlingen
känns lyckad och att poängen med en sådan här tävling är att få jämföra sig med andra universitet och kunna höja nivån kontinuerlig.

Läs mer om fonden på nästa sida.
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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. De sex fanorna representerar de dåvarande och
ursprungliga sex sektionerna på Chalmers FEMVAK.
Ändamål: ”Främjande av undervisningen inom avdelningen för
skeppsbyggnad vid Chalmers tekniska högskola.” Fonden avser i
första hand ”kostnader för undersökningar, som av de studerande
i högsta årskursen göras som examensarbeten eller studiearbeten
vid Statens Skeppsprovningsanstalt.”

E

fter ansökan har fonden beviljat 15 000 kr till Institution för Mekanik och maritima vetenskaper för ett projekt som består av
fortsatt forskning av kandidatarbetet ”Den flygande optimisten”,
som startades våren 2016. Kandidatarbetet/projektet ingick i Chalmers satsning på Sport och Teknologi. Projektet har hållit planen
och våren 2017 seglade båten för första gången. Några problem
som upptäcktes var b la stabiliteten samt att båten är lättare än en
vanlig optimist då skrovet är byggt av kolfiber förstärkt med grafén. För att lösa detta skall ett nytt projekt startas med att ta fram
en byggsats på standardiserade aluminiumprofiler för bihangen
samt en förstyvning av skrovet, och individuell höjdreglering på
styrbords och babordssidan för att öka stabiliteten. Bidraget på 15
000 kr skall användas till materialkostnader inom projektet. Projektgruppen består av sex stycken studenter varav två läser till
skeppsbyggare på institutionens masterprogram, projektledare är
Professor Lars Larsson.
Har endast utnyttjat 4401 kr av bidraget.

Utdelning: Totalt delade fonden ut 108 156 kr. Efter ansökan har
fonden beviljat 73 755 kronor för transportkostnader för Chalmers
Formula Segling Team som består av totalt tolv lagmedlemmar (8
studenter, 2 handledare, 2 elitseilare). Teamet har konstruerat och
byggt en racerbåt bestående av 80% biomaterial. Användningen
av hållbara material kommer att gynna varvsindustrin på flera sätt.
Mobiliseringen mot den tillämpade forskningen av nya kompositmaterial gäller för nautiska ändamål är det primära resultatet av
detta projekt. Den ansvariga avdelningen för projektet är Mekanik
och marinvetenskap, M2, och professor Lars Larsson är ansvarig
person och initiativtagare för projektet. Tolvlaget kommer att resa
till Palermo, Sicilien och tävla med den färdiga båten i regattaen i
Palermo den 16-27 september 2018. Fonden bidrar till transportkostnader för båten och för tio av de tolv lagmedlemmarna .

Asienresan 2018, Foto: Paulo Macedo

E

Den flygande optimisten seglad av Axel Rahm

n ansökan om bidrag på 30 000 kr har beviljats en grupp studenter på masterprogrammet Naval Architecture & Ocean Engineering som tillsammans utgör FCSS (Chalmers Skeppsbyggares
Studiefrämjande) för en studieresa till Asien. Resan är en årligen
återkommande studieresa, som utförs för att besöka världens ledande skeppsnäring, något som sedan början av 1900-talet varit
en tradition hos föreningen. Syftet är att få en inblick i skeppsbyggnad på nära håll, knyta kontakter i industrin samt få en inblick i våra
framtida arbeten. För drygt 30 år sedan togs studieresan bort som
obligatoriskt moment i utbildningen. Nu ordnar istället studenterna resan själva och äskar då ett bidrag ur fonden för genomförandet. I år är det 16 st studenter som ämnar resa och sökande student för gruppen heter Emanuel Werner.
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A. H. Lindfors´
Stiftelsen
stipendiefond

På 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 tilläggsdonationer och en särskilt stor donation på hans 70-årsdag om 17 000
kr från varvsindustrin Götaverken.
Anders Henrik Lindfors föddes 1850 i Lund och var son till kyrkoherde, fil. dr, akademiadjunkt Johan Otto Lindfors och C.C.J.
Forshaell. Han tog skeppsbyggmästarexamen i Göteborg 1874 och
fortsatte studera maskinbyggnad i Stockholm. Han gjorde ett flertal studieresor runt Europa och till USA. Han arbetade på mekaniska verkstäder och skeppsbyggeriskolan i Göteborg och tog sig
1881 till USA och arbetade på ritkontor där. 1894 blev han lektor i
skeppsbyggeri vid Chalmers och 1911 professor. Han pensionerades 1916. Särskilda arbeten som märktes är 3 000-tons flytdockan
för Eriksberg och 12 000-tons flytdockan för Götaverken. Han ritade en rad anläggningar, pumpar, kompressorer, torvmaskiner, sågverk, ångare, kranar och 12 fartyg vid Kockums, bland mycket annat. ”Att Göteborg blev ett centrum för skeppsbyggeri i Sverige
torde till mycket stor del räknas som ett resultat av Lindfors verksamhet, hans auktoritet och hans lärarkapacitet”, skriver Gösta
Bodman i sin Chalmersmatrikel.
Ändamål: ”till de ynglingar, som ägna sig åt skeppsbyggeriyrkets
praktiska utöfvande och utbilda sig såsom arbetsledare och verkmästare.” stipendiaten skall vara ”svensk född, ej öfver 30 år, hafva
minst 18 månader praktiskt arbetat som arbetare med goda vitsord å skeppsvarv eller verkstad, där fartyg byggas, under minst ett
år studerat vid Chalmers tekniska läroanstalts skeppsbyggeriafdelning”, ” hvarjämte sökande skall förbinda sig att under tolf månader efter stipendiets erhållande i Sverige eller utlandet praktiskt
arbeta å fartygsbyggnad eller i pannverkstad såsom arbetare eller
förman.”
Utdelning: Totalt delades 43 947 kr ut till tre studenter för resor i
samband med kurs, konferens och examensarbete.

S

tiftelsen Kapten Uno Larssons
minne

I samband med Sjöbefälsskolans 100-årsjubileum, den 13 december 1941, fick skolan mottaga tvenne donationer. Den ena på 10
000 kr från fru Selma Larsson, Onsala, den andra på 15 000 kr från
AB Svenska Orientlinjen att tilläggas till den av fru Larsson stiftade
fonden till Kapten Uno Larssons minne.
Ändamål: ”stipendier till därav förtjänta och behövande elever vid
Göteborgs navigationsskola och härvid i främsta rummet till dem,
som erhållit sin sjömansutbildning å Broströmskoncernens elevskepp”
Utdelning: Totalt delade fonden ut totalt 15 000 kr. 5000 kr var till
tre studenter på sjökaptensprogrammet.
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Fonder riktade mot Elektroteknik

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.
Ändamål: ”Stipendium utdelas till en utexaminerad civilingenjör
från Avdelningen för maskinteknik med kursens bästa betyg i Matematik. ”
Utdelning: Fonden delade totalt ut 25 000 kr till en student på maskintekniska programmet.

Solveig och
Stiftelsen
Karl G Eliassons minnesfond
Karl G Eliasson testamenterade 1950 en summa av 50 000 kr att
tillfalla Chalmers efter det att makarna Eliasson avlidit. Fru Eliasson
överlämnade summan med ränta 1959 och skänkte dessutom högskolan år 1967 en fastighet, som 1975 såldes och inbringade 500
000 kr, se Stiftelsen Solveig och Karl G Eliassons tilläggsfond.
Karl Eliasson utexaminerades 1906 vid Chalmers och läste vidare i
Karlsruhe och gjorde flera studieresor runt Europa. Han arbetade
som assistent åt professor Lamms elektrotekniska byrå, Lamm var
anställd professor vid Chalmers. Karl startade senare egen elektroteknisk byrå samt elektrotekniskt laboratorium. Han var elektrisk
länskonsulent för Göteborgs- och Bohus län och landsbygden där
elektrifierades efter hans utarbetade förslag.
Ändamål: ”användas till främjande av den vid högskolans elektrotekniska avdelning bedrivna verksamheten i form av bidrag till inköp och installation av apparater, publikationsverksamhet och
studieresor även som sådana kostnader, som kunna uppkomma i
samband med av högskolan anordnade gästföreläsningar, föreläsningsprov och andra liknande ändamål inom det elektrotekniska
området. ”
Utdelning: Totalt delades 29 400 kr ut till två forskare för konferensresor till 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 Vallga-

tan. Tilläggsfonden har lite ändrade urvalskriterier än ursprungsfonden. Se minnesfonden för mer information angående Karl Eliasson.
Ändamål: Fonden skall ”användas till främjande av den vid högskolans elektrotekniska avdelning bedrivna verksamheten i form av
bidrag till inköp och installation av apparatur och material, bestridande av kostnader för arbetshjälp, publikationsverksamhet och
studieresor ” samt ”gästföreläsningar, föreläsningsprov och andra
liknande ändamål inom det elektrotekniska området”. Tilläggsfonden har även syftet ”för forskning och utvecklingsarbete inom de
delar av tekniken som är av betydelse för medicinsk diagnostik och
terapi eller det verksamhetsområde som benämns medicinsk teknik.”
Utdelning: Totalt delades 265 100 kr ut under året, fördelat på sju
doktorander, en PostDoc samt en bitr. och en forskningsprofessor.
Forskarna delade på pengarna som användes till konferensresor
till UK, Canada och USA samt Hongkong / publikationskostnader
samt inköp av utrutning.

Schneider Electrics
Stiftelsen
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.
Ändamål: Stipendier ”till person, som bedriver studier eller forskning vid CTH med särskild inriktning mot områden inom låg-, mellan- och högspänning.” Företrädesvis till ”person som kompletterar sin utbildning eller bedriver forskning vid utländskt universitet
och/eller utländskt företag”.
Utdelning: Totalt delades 163 000 kr ut till fyra studenter för studier
utomlands samt till fyra forskare för konferensresor och inköp.

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.
Ändamål: Alice och Lars Eriks fond skall gå ”till resestipendier till
forskare vid Chalmers tekniska högskola som avlagt teknisk doktorsexamen”, företräde för elektroteknik.
Utdelning: Totalt delade fonden ut 45 800 kr.
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Josef Hansson fick stipendie på 18 800 kronor
som gör det möjligt för
honom att resa till och
delta i konferensen 2018
IEEE 68th Electronic Components and Technology
Conference i San Diego.
En professor på E2 fick 27
000 kr för en konferensresa till Hong Kong som senare omdisponerades till
en workshop i Dan Diego.

Josef Hansson, doktorand MC2

Stiftelsen K G Hallbys fond

1995 bildades en stiftelse i Klas-Göran Hallbys namn efter makarna Stellan och Linnea ”Nean” Hallbys dödsbo.
Ändamål: ”bereda elever vid institutionen för Elmaskinteknik och
Kraftelektronik möjlighet att genomföra olika studieresor”
Utdelning: Totalt delades 120 000kr ut till sex stycken studenter för
konferensresor samt två stycken doktorander för konferens och
kurs i USA.

S

tiftelsen Claes Adolf Adel
skölds resestipendiefond
vid Chalmers tekniska
läroanstalt i Göteborg

Major Claes Adelsköld upprättade i Stockholm i februari 1906 en
resefond vid Chalmers med en donation om 20 000 kr. Donationsbrevet ger en mycket målande beskrivning av upprinnelsen till
fonden:
”Under anställningsåren 1840 och 41, vid 3: dje batteriet af Kungl.
Göta Artilleriregemente, bereddes mig, genom välvilligt tillmötesgående af dåvarande föreståndaren för ”Chalmerska Institutet”,
professor Palmstedt, tillfälle att på lediga stunder från det militära
tjänstgöringen, bevista lektionerna i ritning och maskinarbete vid
detta institut.
Med aldrig glömd tacksamhet för denna undervisning, hvaraf jag
sedermera såsom praktiserande ingeniör, haft den största nytta,
och med vunnen erfarenhet om vikten af att de som egna sig åt de
tekniska yrkena, erhålla en grundlig utbildning genom, ej blott
omfattande teoretiska studier och praktiskt arbete utan äfven genom resor i främmande länder för vinnande av personlig bekantskap med framstående ingeniörer och inhämtande av kännedom
om där förekommande storartade arbeten och anläggningar, tillåter jag mig till Chalmers tekniska läroanstalt i Göteborg donera ett
belopp af tjugotusen (20,000) kronor till bildande af en fond,
hvaraf räntan är afsedd att användas som bidrag till sådana studieresor.”
Adelsköld ger även läroanstalten rätt att inte bara utdela stipendiet i svenska kronor utan även i ”annan blivande svensk myntenhet”. Adelsköld verkar ha varit en mycket internationellt sinnad
man då han även uppmärksammar språket ”Esperanto, som nu
börjas att talas öfverallt”.

Han önskade även att hans namn hemlighölls fram till sin död, då
fondens skulle få hans namn.
Adelsköld föddes 1824 på Nolhaga i Alingsås. Han var löjtnant vid
Värmlands fältjägarregemente och bildade väg-och vattenbyggnadskåren vid det samma. Han examinerades från Chalmers 1844.
Under 26 års tid var Claes järnvägsbyggare och tog fram förslag på
över 300 mil av Sveriges enskilda järnvägar och var själv med och
byggde över 70 mil, samt uppförde byggnader i anslutning till
dessa. 1862 blev han chef i norra väg- och vattenbyggnadsdistriktet samt major vid kåren. 1891 blev han ordförande i kanaldirektionen. Han var även ledamot av riksdagens första kammare 1875-93.
Claes utsågs till preses (ordförande) för vetenskapsakademin 1879.
Han ägde under några år Steninge slott där han förde ett rikt sällskapsliv, med bland annat prins Oscar (Oscar II), Claes flyttade senare tillbaka till Alingsås och slutligen till den nyuppförda Adelsköldska villan i Villastaden på Östermalm. Han skrev även en rad
böcker.
Ändamål: ”stipendier till resor i utlandet åt svenskfödda elever från
Chalmers tekniska läroanstalt i Göteborg, företrädesvis åt sådana
som egna sig åt elektricitetens praktiska användning”
För detta krävs följande:
Gjort sig känd för sedlighet, flit och ett berömligt uppträdande, intresse för ingeiörsyrket, högst 30 år, kunna fler språk, helst något
av engelska, tyska, franska, eller gärna esperanto, förbindelse mellan stipendiaten och Chalmerska läroanstalten.
Utdelning: Fyra studenter beviljades medel ur fonden för utlandsstudier. De delade på ett disponibelt belopp om 50 000 kr. En av
studenterna kunde tyvärr inte genomföra resan och pengarna
återgick då till fonden.

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.
Ändamål: ”bidrag till den elektrotekniska fackavdelningens studieresa”
Utdelning: 5 000 kr delades ut till en doktorand vid Elektroteknik
för en konferensresa till Abu Dhabi.
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Fonder riktade mot Arkitektur och
samhällsbyggnad

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

Utdelning: Totalt delades 50 000 kr ut till studenter på väg- och
vattenprogrammet för litteratur, konferensresor, studiebesök samt
fältstudier.
Ebba Östberg, student på tredje året i Samhällsbyggnadsteknik
har tillsammans med studenterna Emelie Andersson och Ellen
Svärd fått 27 700 kr tilldelade ur fonder för kandidatarbete inom
vattenrening som en förberedelse för mastersprogrammet
Infrastructure and Enviromental Engineering.

Utdelning: Stipendium delades ut till fyra studenter och en forskare på sammanlagt 70 000kr.

Maja Wendel, student på masterprogrammet Architecture and
Urban Design tilldelades 8 100 kr av de totalt 70 000 kr för material till att utveckla en prototyp av ett sytt uppblåsbart rum i
algplast.
Projektet är inom ramen för masterarbetet :
Airspace - Temporary pneumatic structure from algaes.

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.
Ändamål: ”främja utbildning av civilingeniörer, vilkas studiegång
är anpassad till värme-, ventilation- och sanitetstekniska fackområdet”

Byggnation av ny vattentank i Tanzania

Ebba Östberg och hennes medsökandes syfte med kandidatarbetet var att förbättra vattenkvaliteten på regnvattentankar på en skola i distriktet Karagwe, i norra Tanzania. Allt
vatten de behöver - dricksvatten, dusch och sanitet tas från
dessa tankar. Idag är kvaliteten dålig och mycket e-kolibakterier ha uppdagats, vilket märks bland annat då barnen klagar
på att huden kliar efter rengöring samt att sjukdomar sprids.
Detta vill vi genom tekniska lösningar och utbildning i hygienfrågor motverka.
Medlen kommer därför att användas för att finansiera resan
till och från byn där skolan Rukole Primary School ligger, samt
för att täcka kostnader för boende under fältstudien. Utöver
detta kommer medlen även finansiera materialkostnader för
rör, pumpar, klorering, sandfilter, provtagning och annat som
behövs för att lyckas med projektet.
Projektet genomförs tillsammans med Ingenjörer utan Gränser och Norconsult AB, två verksamheter som har lång erfarenhet av att jobba med projekt inom vatten- och
sanitetsfrågor.
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Amanda Thudén, Alexandra Toivonen

Anton Hellberg, Victor Eryd

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.
Ändamål: ”stipendier till studerande inom sektionen för väg- och
vattenbyggnad, företrädesvis till studerande som utför examenseller projektarbete inom området byggnadsmaterial.”
Utdelning: Fyra stycken studentarbeten fick dela på 120 000 kr, 30
000 kr per exjobb som delades lika mellan de fem pristagarna:
Amanda Thudén, Alexandra Toivonen- Analysis of Earthquake
Resistant Compressed Stabilised Earth Block Buildings in rural
Nepal.
Anton Hellberg, Victor Eryd- Shear strengthening of Existing
Concrete Slabs
Ali Karim - Assessment and optimization of energy smart window curtains.

Hans 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.
Ändamål: ”för att öka förståelsen och samarbetet mellan ingenjörer och arkitekter genom att studenterna gemensamt deltar i en
elevtävling, där man visar färdighet i samarbete kring hållbar utveckling.”

Ali Karim

Utdelning: 40 000 kr delades ut till 11 st studenter i tävlingen ”Sustainable building competition” 2018.
Prispengarna fördelades enligt följande:
1:a pris 25 000 kr delades på fyra studenter, 2:a 10 000 kr pris delades ut till tre studenter och 3:e 5 000 krpris till fyra studenter.

S

tiftelsen Edith och Egon
Plomgrens donationsfond

Disponenten Egon Gustav Adolf Gottfried Plomgren upprättade
sitt testamente 1965, där han förordnade att upprätta en fond vid
Chalmers, efter hans änkas frånfälle eller omgifte. Egon Plomgren
föddes 1902 och avled den 11 juni 1965, han efterlämnade änkan
fru Edit Plomgren. Donationen innehöll till viss del aktier i Skandinaviska Eternit AB, vilka inte fick överlåtas. 1968 kom bolaget att
ingå i AB Cementa-koncernen och 1972 erhöll K E Nordwall vid
Chalmers, medgivande från Kungl. Maj:t genom Ingvar Carlsson,
Utbildningsdepartementet, tillstånd att utbyta aktierna mot aktier
i AB Cementa. Cementa köptes senare ut från börsen.
Ändamål: ”efter att kostnaderna för underhåll av min gravplats i
Eslöv erlagts” ”skall användas till fromma för de arkitektstuderande
på sätt professorerna inom sektionen för arkitektur vid Chalmers
tekniska högskola vid varje tillfälle bestämmer.”
Utdelning: Totalt delades 35 000 kr ut till tre studenter på Arkitekturprogrammet för resor i samband med examensarbeten.

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
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Jonas Persson och Sofia Elwin Dahlström

Elbphilharmonie sett från vattnet

Sune Sandqvists minnesfond

Petterssons donation

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.
Ändamål: ”stödja vetenskaplig forskning och utbildning inom betongområdet på institutionen för bygg-och miljöteknik på Chalmers tekniska högskola”
Utdelning: Totalt delades 30 000 kr

S

tiftelsen Sven Steens
forsknings- och stipendiefond

Svenska byggindustriförbundet och Göteborgs byggmästareförening överlämnade 1947 10 000 kr vardera till Sven Steen för att
inrätta en stipendiefond för unga blivande byggnadsfackmän och
att medlen ”fritt disponeras till gagn för den ungdom, som utbildar
sig för vårt yrkes förkovran”. Sven Steen överlämnade donationen
till Chalmers samma år 1947, efter att ha satt upp fondens riktlinjer.
Stipendierna delas ut på institutionen för bygg och miljöteknik och
institutionen för arkitektur, vart annat år.
Arkitekten Sven Steen satt med i Chalmers styrelse när Chalmers
övergick från att vara institut till att bli en teknisk högskola. Han var
även med i Chalmers byggnadskommitté, som leddes av Hugo
Hammar. Kommittén bildades när Chalmers flyttade till det nya
området på Johanneberg, där 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.
Ändamål: ”tilldelas begåvade, energiska och moraliskt högstående
byggnadselever i de båda övre årskurserna eller från Högskolan
utexaminerade arkitekter och husbyggnadsfackmän under trettio
års ålder.”
Utdelning: Totalt delades 40 000kr ut till fyra studenter, 10 000kr
till vardera.

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).
Ändamål: ”bidrag till studieresor, helst inom Sverige, till studerande vid Chalmers Tekniska Högskola. Resebidragen skola därvid fördelas mellan studerande inom hel årskurs, helst V. 3 och eljest V. 4.”
Utdelning: Totalt delades 20 000 kr ut till Linnea Jansson (samt hel
klass, årskurs V4) för studieresa till Hamburg, 28 maj till 1 juni 2018.
På resan besökte man bl a Hamburgs nya konserthus Elbphilharmonie. Där fick de se hur arkitekterna och akustikern arbetat tillsammans för att skapa en komplett musikalisk atmosfär, se bild
ovan.
Resans mål var att undersöka ljud och vibrationer ur ett ingenjörsmässigt perspektiv genom att besöka miljöer där ett stort
fokus finns på akustik, vibrationer, musikupplevelse och psykologisk påverkan av ljud. Eftersom att alla i klassen är intresserade av olika delar av akustik hade vi ett brett spektrum av studiebesök inbokade.

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
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arbetsgivarorganisation Sveriges Byggindustrier och består av ca:
3100 medlemsföretag och är en del av Svenskt näringsliv.
Ändamål: ”bidraga till att finansiera gästföreläsningar inom byggnadsekonomi och byggnadsorganisation, och därvid liknande ämnen.” Främst används fonden vid avdelningen för construction
management.
Utdelning: 40 000 kr delades ut för delfinansiering av Föreläsningar, handledning projektarbete i kursen ”Ombyggnad och underhåll” med Ylva Berner, WSP samt Carmen Donrell och
Stenley Arevalo,Niras.

Ernst M Frimans
Stiftelsen
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.
Ändamål: ”stipendier till utexaminerade ingeniörer från högre avdelningens byggnadsfackskola, som utomlands ämna studera
byggnadskonsten.”
Utdelning: 25 000 kr tilldelades två stycken studenter.

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.
Ändamål: ”stipendier tilldelas en eller flera från Högskolan utexaminerade arkitekter att användas för studieresor. ”
Utdelning: 10 000 kr delades ut till en student för en resa till Japan

A

dam Hillbergs minne

Stipendium till studerande på mastersprogrammet ”Structural Engineering and Building Technology”, Samhällsbyggnadsteknik.
Ändamål: att främja ambitiösa studenter i utbildningen inom något av områdena, hållbart byggande, byggnadsfysik. Sökande ska
ha goda studieresultat.
Utdelning: medel ur fonden delas ut årligen som ett pris och årets
stipendiesumma är på 10 000 kr och tilldelas två studenter.
Motivering:
Stipendiet främjar studenter som syftar till att stärka gemenskapen mellan varandra genom en naturupplevelse, något som Adam
hade ett starkt intresse för. Adam brann även för hållbart byggande, något som stipendiaterna lyfter fram i sin ansökan. De sökande
har visat goda studieresultat.
Studieresan går till Schweiz för att besöka gångbroarna Traversina-footbridge II och Trift Bridge. Det är en resa som Adam hade
gärna varit med om.

Bakgrund
Adam Hillberg skulle avsluta sin 5-åriga utbildning på Väg- och
Vatten (numera programmet Samhällsbyggsbyggnadsteknik, Civilingenjör) på Chalmers. Efter 4,5 års studier med inriktning mot
konstruktion skulle han just påbörja sin masteruppsats. Så blev det
inte, Adam omkom i en olycka i januari 2018, det år då han skulle
fylla 24 år.
Adam var ambitiös, målinriktad och genuint intresserad av sina
studier. Natur och miljö låg honom varmt om hjärtat och han läste
kurser med den inriktningen. Att få med studiekompisar på aktiviteter, gärna med sportinriktning, var något som han tyckte var roligt.
För att hedra minnet av vår innerligt älskade Adam har familjen
valt att inrätta en fond i samarbete med Chalmers vänner. Fonden
är öppen för insättningar. En insättning på fonden är ett sätt att
hedra Adam och göra fonden bestående så vi varje år under lång
tid framöver kan dela ut stipendier till studenter i Adams anda.

för studiebesök till olika förskolor, där ibland Fuji Kindergarten.
Syftet med resan var att fördjupa kunskapen samt inspireras kring
hur vi kan utveckla och skapa nya skolmiljöer här hemma i Sverige.

Fuji Kindergarten

Adam Hillberg
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Fonder riktade mot Kemi och Biologi

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.
Ändamål: ”främja forskningen vid högskolans sektion för kemi, genom reseanslag till yngre forskare verksamma vid sektionen.”
Utdelning: Totalt delades 79 916 kr till 13 st forskare vid institutionerna Kemi och kemiteknik samt Biologi och bioteknik för konferensdeltagande i Europa, Asien, Sydamerika samt USA.

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.
Ändamål: Fonden skall ”bereda kvalificerad sökande tillfälle till vidare utbildning i kemi eller kemisk teknologi.” ”Stipendiebeloppet
är avsett att möjliggöra studieresor.”
Utdelning: Totalt delades 299 977 kr delades ut 32 stycken forskare
fördelade på institutionerna Kemi- och kemiteknik och biologioch bioteknik.

S

tiftelsen Simeon Swartz´s fond
för silikatkemisk forskning 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.
Ändamål: ”understödjande av silikatkemisk forskning. Räntan bör
enligt min mening oavkortat disponeras av professorn i denna del
av kemiska teknologien för nämnda syftemål”.
Utdelning: 6 200 kr delades ut till en doktorand vid Kemi och biokemi för att närvara och presentera på konferensen Organikerdagarna i Lund.
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Stéphanie Blockhuys vill skaffa ny kunskap om de molekylära
mekanismerna bakom spridd bröstcancer, och därmed lägga
grund för framtida läkemedel. Stéphanie Blockhuys får nu ett
anslag från Edlers stiftelse på 150 000 kr för att fortsätta sitt
arbete.
Bröstcancer är en av de vanligaste cancertyperna, och orsakar
25 procent av alla cancerrelaterade dödsfall. De patienter
som förlorar striden mot sin sjukdom dör oftast – i 90 procent
av fallen – på grund av metastaser, inte på grund av den
ursprungliga tumören.
När en cancer bildar metastaser lämnar cancerceller den
primära tumören och migrerar för att bilda sekundära tumörer
på andra, avlägsna, ställen i kroppen.
– Vi vet att en progression av bröstcancer sammanfaller med
en ökning av kopparhalter i patientens blod och tumör. Koppar är också känt för att vara inblandat i andra typer av cancermetastaser, men de exakta molekylära mekanismerna är inte
kända, säger Stéphanie Blockhuys, postdoc vid institutionen
för biologi och bioteknik. Läs mer på chalmers.se
Stephanie Blockhuys

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 kontrakterades 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 Stephanie Blockhuys vid institutionen för Kemisk biologi.

INDUSTRIELL EKONOMI &
PLASMAFYSIK
SIDAN 44

Fonder riktade mot Industriell
ekonomi och plasmafysik

Fond för Industrisamverkan
Fonden bildades 1989 genom en donation av Bjarne Holmqvist,
bestående av 50 000 kr, genom hans bolag Componenta Dynapac
AB.
Ändamål: Bidrag till forsknings-och utvecklingsverksamhet vid Institutionen för teknikens ekonomi och organisation. Medlen skall
användas till att stärka samverkan mellan näringsliv och högskola.
Utdelning: Totalt delades 55 000 kr ut till två forskare på Teknikens
ekonomi och organisation.

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.

25 000 kr gick till att genomföra studiebesök med företag med
utmaningar inom tjänsteutveckling samt anordna en session med
round table en workshop med representanter från ett urval av
dessa företag. Projektet utgör en fortsättning på tidigare aktiviteter för att etablera området ”ledning av tjänsteutveckling” vid
Chalmers och utgör en pilotsatsning för framtida samverkansprojekt med involvering av berörda aktörer.

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

30 000 kr för att genomföra studieresa i syfte att lära om samverkansmodell vid RTWH Aachen University samt studiebesök vid Josephs Open Innovation Lab i Nuremberg, ett nytt initiativ från
Frauenhofer, för att ta del av nya former för samverkan inom ramen
för öppen innovation. Projektet utgör en viktig aktivitet för att
knyta forskare vid TME till nydanade miljöer.

Hans Nordman, Professor på Rymd- geo- och miljövetenskap beviljades 135 000 kr för att främja internationellt samarbete inom
plasmafysikfonden mellan Gruppen för Plasmafysik och Fusionsenergi vid Institutionen för Rymd- geo- och miljövetenskap och
Prof. R. Singh från Institute for Plasma Research, Bhat, Ghandingar,
Indien.

Utdelning: Totalt delade fonden ut 285 000 kr.

Pga hälsoproblem kunde tyvärr inte Prof. R. Singh komma, pengarna kommer att omdisponeras under år 2019.

Torkel 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.
Ändamål: ”arrangera ett antal seminarier som skall behandla olika
aspeker av innovationsområdet ”
Utdelning: 110 000 kr delades ut till institutionen Teknikens ekonomi och organisation för seminarier som riktar sig mot entreprenörer i Chalmers Ventures-sfären, Chalmers personla och allmänheten. Per Lange som är en nationell auktoritet inom kvalificerad
försäljning. Föredraget ägde rum den 12 april på Veras Gräsmatta.

Tünde Fülöp, Professor på Fysik beviljades 150 000 kr för bjuda in
och vara värd för internationella samarbetspartner och att täcka
konstnader i samband med ett plasmafysik-symposium.

Läs mer om fonden på nästa sida.
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Hans Nordman, Professor vid Plasmafysik och fusionsenergi

Tünde Fülüp, Professor vid Subatomär fysik och plasmafysik

I

samband med Lise-Meitner-priset organiserades ett symposium i plasmafysik till ära av Lise-Meitnerpristagaren Chandrasekhar Joshi
från University of California Los Angeles, USA.

Dagen efter Lise-Meitner-prisceremonin (21 september) arrangerades ett symposium med forskare från andra svenska universitet och
från Frankrike och England.

S

ymposiet började med ett föredrag av Lise-Meitner-pristagaren, Chandrasekhar Joshi, och handlade om hur man producerar infraröd

strålning med hjälp av plasmor. Forskare från Umeå och Lund beskrev de experimentella faciliteterna för plasmabaserad acceleration
i Sverige. Laszlo Veisz från Umeå pratade om sin verksamhet i relativistisk nanofotonik och Olle Lundh från Lunds universitet beskrev sin
verksamhet inom plasmaacceleration. Laurent Gremillet från Frankrike berättade om stabiliteten av relativistiska strömfilament i plasmor,
och Stuart Mangles från Imperial College höll ett föredrag om hur laser-plasma acceleratorer kan användas för att skapa extrema parametrar i laboratoriet. Från Chalmers höll fem yngre forskare föredrag: Longqing
Yi, Julien Ferri, Laszlo Veisz, Tom Blackburn och Arkady Gonoskov. De pratade om plasma-driven acceleration och strålningsgenerering.
Symposiet var välbesökt med många deltagare utifrån.

V

i har också arrangerat en workshop om skenande elektroner i fusionsplasmor 15-18 januari, med 30 deltagare från USA, England,

Holland, Frankrike, Tyskland, Schweiz, Ungern, Spanien, Ukrajna och Tjeckien. Workshopen innefattade vetenskapliga föredrag och
diskussioner om elektronacceleration och strålningsgenerering i fusionsplasmor och oleruptioner, experimentella observationer och modellering, strålningsdiagnostik, effekten av magnetisk omkoppling, föroreningsjoner och transport.
												 Text: Tünde Fülüp
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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 309 stycken stipendier utbetalats om 7 000 kr vardera. Sammanlagt 2 163 000 kr, i form av
”donationsstipendier”.

J D Cronlunds
Stiftelsen
stipendiefond

Erland Erikssons
Stiftelsen
donationsfond

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

Byggmästaren Erland Eriksson, föddes 1872 och dog 1955 i Änggården Annedal, testamenterade nästan hälften av sina tillgångar
till Chalmers tekniska högskola och den andra hälften till Göteborgs universitet, som 1955 uppgick till 4 271,40 kr vardera, vilket
idag har växt till 5,8 miljoner kronor på Chalmers.

Ändamål: Stipendium till en eller flera ”behövande och i sina studier framgångsrika elever”.
Utdelning: Sammanlagt har fonden delat ut 805 000 kr. Stipendierna för förtjänta elever hanterats under ”donationsstipendierna”
till Chalmers studenter. Under året delades 115 stipendier ut á 7
000.

Amanda och Hugo
Stiftelsen
Frodes stipendiefond
1944 upprättade civilingenjör Hugo W. Frode sitt testamente och
i detta hans vilja att upprätta en stipendiefond. Hugo Frode examinerades från Chalmers 1892 och arbetade som arbetschef vid
Göteborgs hamnstyrelse.
Ändamål: ”stipendier åt därav förtjänta elever samt till ändamål,
som främja Högskolans intressen”
Utdelning: Sammanlagt har fonden delat ut 497 000 kr. Stipendierna för förtjänta elever hanterats under ”donationsstipendierna”
till Chalmers studenter. Under året delades 86 stipendier ut á 7
000. Hanteras även inom ”Fonder för högskolans bästa”, där totalt
602 000 kr delades ut.
Ett bidrag om 200 000 kr tilldelades Institutionen för Teknikens
ekonomi och organisation för finansiering av deltagande nyckelpersoner till konferensen ”Making action for sustainability, 7-10
mars 2019 där Chalmers är värd.
Ett bidrag om 45 000 kr tilldelades Chalmersspexet Vera som är en
kommitté i Chalmers Studentkår för vårens turnéer till Helsingfors
och Örebro.

Ändamål: ”skall afkastningen i första rummet utgå till behöfvande
lärjungar å den byggnadsteckniska afdelningen”
Utdelning: Sammanlagt har fonden delat ut 161 000 kr. Stipendierna för förtjänta elever hanterats under ”donationsstipendierna”
till Chalmers studenter. Under året delades 23 stipendier ut á 7
000.

Stiftelsen Odd Alberts fond

1983 erhöll Chalmers 20 000 dollar från professor Odd Alberts
dödsbo. Han levde i Wall Township, Monmouth County, New Jersy, USA.
Professor Odd Albert, född 1894, hedrades med Chalmersmedaljen 1975. Han hade efter civilingenjörsexamen vid Chalmers 1920
verkat som professor och konsult i USA. Odd Albert hade, inte
minst genom sitt mångåriga och hängivna arbete i Chalmersska
Ingenjörsföreningens USA-filial, väsentligt främjat USA-chalmeristernas inbördes sammanhållning och deras förbindelser till det
amerikanska samhället. Indirekt förstärkte Odd Albert högskolans
stora kontaktnät till vetenskaps-, teknik- och industriföreträdare i
USA.
Ändamål: ”utdelas som stipendier främst för studieresor utomlands för studerande vid högskolan.”
Utdelning: Sammanlagt har fonden delat ut 91 000 kr. Stipendierna för förtjänta elever hanterats under ”donationsstipendierna”
till Chalmers studenter. Under året delades 13 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

okänd”, och 1946 inkom ytterligare en tilläggsdonation. Bägge för
att motverka minskad ränta och penningvärdets fall. Per Gustaf
Blidberg var son till Per Johan Fredrik ”Figge” Blidberg.
Civilingenjör Figge Blidberg bodde på Landeriet Lyckan, som låg
mellan nuvarande Näckrosdammen och Stadsteatern, landeriet
revs 1920 i samband med Göteborgs Jubileumsutställning. Figge
Blidberg var byggnadschef i Göteborg. Han ritade bl.a. Sandra
kyrkogård, där västra kyrkogården idag ligger. Han satt med i interimsstyrelsen över Göteborgs spårvägar, tillsammans med August
Wijkander, 1899.

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

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

Utdelning: Sammanlagt har fonden delat ut 105 000 kr. Stipendierna för förtjänta elever hanterats under ”donationsstipendierna”
till Chalmers studenter. Under året delades 15 stipendier ut á
7 000.

Utdelning: Sammanlagt har fonden delat ut 42 000 kr. Stipendierna för förtjänta elever hanterats under ”donationsstipendierna”
till Chalmers studenter. Under året delades 6 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.
Ändamål: ”en stipendiefond för obemedlade elever vid högskolan”
Utdelning: 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.

Erik Wijks
Stiftelsen
stipendiefond
Erik Wijk skänkte 50 000 kr i obligationer vid Bergslagsbanans intressenter den 1:e mars 1904. Fyra år senare, samma dag 1908,
skänkte han ytterligare 50 000 kr i obligationer i samma bolag.
Ändamål: ”utdelas till däraf förtjänta medellösa studerande vid
läroanstalten. De studerande vid anstalten hvilka äro födda i Göteborgs och Bohus län, skola vid utdelning af understöden äga
företräde till minst två tredjedelar af sagda räntemedel.”
Utdelning: Sammanlagt har fonden delat ut 105 000 kr. Stipendierna för förtjänta elever hanterats under ”donationsstipendierna”
till Chalmers studenter. Under året delades 15 stipendier ut á 7
000.

Professor
Stiftelsen
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.
Ändamål: ”såsom stipendium tilldelas en elev vid institutet, som är
behov av denna hjälp, och som genom flit och samvetsgrannhet
och begåfning gjort sig förtjänt däraf.”
Utdelning: Sammanlagt har fonden delat ut 42 000 kr. Stipendierna för förtjänta elever hanterats under ”donationsstipendierna”
till Chalmers studenter. Under året delades 6 stipendier ut á 7 000.

Emil Collins minnes
Stiftelsen
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.
Ändamål: ”stipendier åt förtjänta elever”
Utdelning: 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.

Otto Johan
Stiftelsen Figge Blidbergs fond Stiftelsen
Gavuzzi’s stipendiefond
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

Den före detta överingenjören Otto Johan Gavuzzi upprättade
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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 til�lägg 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.

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.

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”.

Gustaf Daléns
Stiftelsen
stipendiefond

Ändamål: ”ett eller flera stipendier till elever vid institutet eller
från det samma utexaminerade ingenjörer”
Utdelning: 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.

Ernst Brobäcks
Stiftelsen
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.
Ändamål: stipendier ”till behövande elever i högre avdelningen”
Utdelning: 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.

Gibsonska
Stiftelsen
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.

Ändamål: ”att använda årliga räntan på sätt Styrelsen pröfvar skäligt”
Utdelning: 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.

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.
Ändamål: ”stipendium till en elev på institutet, hvilken på grund af
framstående anlag samt flit och hedrande uppförande synes professorskollegiet vara däraf förtjänt, hvarvid hänsyn äfven må tagas till den sökandes ekonomiska ställning. Ehuru beloppet är afsedt att utgöra ett stipendium, må dock kollegiet, om särskilda
omständigheter dertill föranleda, ega rätt att fördela detsamma i
två eller flera stipendier.”
Utdelning: Sammanlagt har fonden delat ut 7 000 kr. Stipendierna
för förtjänta elever hanterats under ”donationsstipendierna” till
Chalmers studenter. Under året delades 1 stipendie ut á 7 000.

Gustav Goldkuhls
Stiftelsen
stipendiefond
Fonden övertogs 1984 av Chalmers då den tidigare förvaltaren
Tekniska Institutet i Stockholm upphört. Gustav Goldkuhl var rektor vid Tekniska Institutet i Stockholm och utexaminerades från
Chalmers tekniska institut 1913. Fonden instiftades 1961. Goldkuhl
utförde bland annat Vingåkers kloakverk 1920-21.
Ändamål: ”premie utdelas till en eller flera förtjänta elever”
Utdelning: Sammanlagt har fonden delat ut 7 000 kr. Stipendierna
för förtjänta elever hanterats under ”donationsstipendierna” till
Chalmers studenter. Under året delades 1 stipendie ut á 7 000.

Stiftelsen C G A Arvidsons fond

Karl Fredrik Arvidson testamenterade 1988 en del av sin kvarlåtenskap till Sjöbefälsskolan, senare Chalmers, för att bilda en
fond till minne av sin fader C G A Arvidson.
Karl Fredrik föddes 1916 och dog 1995, Chalmers erhöll 103 000 kr.
Ändamål: ”fonden får användas på lämpligt sätt av skolans ledning”
Utdelning: 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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Elis Magnussons
Stiftelsen
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.
Ändamål: ”inköp av ett premium till en avgående sjöingenjörselev.”
Utdelning: 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.

Stiftelsen F Hjorts fond

Som ett tack för den stora gästfriheten och undervisningen
som F Hjort fick ta del av under sin tid som elev vid Chalmers 18711873, 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.
Ändamål: ”til lovende, arbeidsomme elever, som måtte behöve
assistance i sin studietid.”
Utdelning: 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.

Aktiebolaget J.A.
Stiftelsen
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”.

dan av professor August Wijkander 1899. En anonym givare donerade 4000 kr i detta sammanhang och då statyfrågan ordnats, utgjorde denna gåva, som vuxit till 4092 kronor och 92 öre, en
grundplåt för en stipendiefond bärande John Ericssons namn vid
Chalmers. Mindre tilläggsdonationer kom senare från två privatpersoner och från skånska Ingeniörsklubben. Stadgarna för fonden fastställdes av C. Adelsköld 1897.
John Ericsson uppfann bland mycket annat en varmluftsmaskin,
även kallad eldmaskinen eller caloricmaskinen. Det var en maskin
som fungerade enligt samma principer som en ångmaskin men
använde luft som medium istället för vattenånga. Mest känd är
han som en av uppfinnarna till propellern och som konstruktör av
skeppet USS Monitor, som användes under amerikanska inbördeskriget.
Ändamål: ”användas en mindre del till medaljer med John Ericssons bild att vid examina tilldelas deraf förtjenta elever vid läroanstalten, och återstoden i enlighet med styrelsen för läroanstalten
bestämmande antingen till reseunderstöd eller till ett eller flera
stipendier åt elever vid läroanstalten, hvilka visat intresse för studier och goda praktiska anlag”
Utdelning: Sammanlagt har fonden delat ut 14 885 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. Utdelning medaljer: 7 885 kr.

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

Ändamål: ”bidrag till elevernas årligen återkommande resor utan
företrädesrätt för någon fackskola”
Utdelning: 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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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 se-

2017

2016

2015

2014

2013

Sökande

1 701

694

940

1 636

1 983

1 020

Beviljade

309

379

258

321

349

344

2 163

2 653

1 806

2 247

2 443

2 408

Utdelat (tkr)
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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.).
Ändamål: ”för dokumentation av CTHs historia och utveckling”
Utdelning: Ingen utdelning.

Carolina Ljungbergs
Stiftelsen
donationsfond
1895 testamenterade Carolina Ljungberg 5 000 kr till högskolan.
Hon dog 1909.
Ändamål: ”användas på sätt som styrelsen finner lämpligt”och
hanteras inom ”Fonder för högskolans bästa”.
Utdelning: 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.
Ändamål: ”vart fjärde år utgå såsom resestipendium åt en från avdelningen för väg- och vattenbyggnad vid Chalmers tekniska
högskola utexaminerad civilingenjör, som ännu ej uppnått 40 års
ålder och som på ett framstående sätt visat håg och fallenhet för
verksamhet inom hamnbyggnadsområdet.”
Utdelning: Ingen utdelning.

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.
Ändamål: ”främja forskningen vid Chalmers tekniska högskolas
sektion för väg- och vattenbyggnad – i första hand vid de institutioner och avdelningar, som närmast knyter an till Hjalmar Granholms forskningsfält”, vilka är: betongbyggnad, stål- och träbyggnad, husbyggnadsteknik och byggnadsstatik.
Utdelning: Ingen utdelning.

Martin Lindahls
Stiftelsen
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.
Ändamål: ”vart femte år skall utdelas till en medellös, flitig studerande”
Utdelning: Ingen utdelning.
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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.
Ändamål: ”stipendium till en elev vid institutet, företrädesvis vid
skeppsbyggnadsavdelningen, vilken på grund av framstående anlag samt flit och hedrande uppförande synes professorskollegiet
vara däraf förtjänt, varvid hänsyn må tagas till den sökandes ekonomiska ställning.”
Utdelning: Ingen utdelning.

S

tiftelsen 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.
Ändamål: ”till ändamål som främjar centrala förvaltningens och
dess personals intressen och vartill ordinarie medel saknas.”
Utdelning: Ingen utdelning

En f.d. Elevs J. A.
Stiftelsen
Anderssons Premiefond
1884 upprättade Civilingenjören och Riddaren J. A. Anderson,
Jönköping, sitt testamente där han ger Chalmerska Slöjdskolan
fem tusen kronor för att skapa en fond. Han avled 1891.

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

Stiftelsen 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.
Ändamål: ”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.”
Utdelning: Ingen utdelning.

Berhardssons Grafen
Rune
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.
Ändamål: Bidrag för inkommande forskningsbesök inom området
grafen och relaterade material.
Utdelning: Ingen utdelning.

Nya donationer

Till Chalmersstiftelsen har det år 2018 har det inkommit en donation.
Arne Ebers, skänkte sin HSB lägenhet i Mölndal för att användas som bostad för gästforskare eller utländska stipendiater.
Lägenheten har överlåtits till Chalmers studentbostsäder som ombesörjer skötsel och uthyrning av lägenheter till Chalmers studenter.

Bakgrund
Arne Ebers var förste instrumentmakare i elektrisk anläggningsteknik.
Han anställdes 1 juli 1978 och gick i pension 1 maj 1986. Under hela sin
yrkesverksamma tid på Chalmers jobbade han som förste instrumentmakare. Han bodde på Skrittgatan 6A i Mölndal.
Han var född 1929 04 20 och avled 2017 07 01.
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Sammanställning 2018 över beviljade stipendier/bidrag (exkl. satsningar)
Antal
sökande

Antal beviljade

Beviljat belopp kr

0
5
2
4
6
3
1
2
1
1

0
5
2
4
6
3
1
2
1
1

0
162 000
10 000
43 947
531 250
45 800
25 000
245 000
30 000
20 000

Barbro Osher Endowment
Britt-Lisa Landahls stipendiefond
Byggförbundets fond

12
11
1

12
5
1

1 499 847
70 000
40 000

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

8
0
0
66
0
2

4
0
0
62
0
2

41 223
0
0
1 000 000
0
2 000 000

0
1 701

0
309

0
2 163 000

36
1
3

3
1
2

35 000
200 000
25 000

3
2
2
3

1
2
2
1

150 000
35 000
285 000
5 000

Gerhard Hobohms minnesfond
GIGABs fond
Gåvomedelsfonden
Göran Wallbergs minnesfond

13
0
1
7

7
0
1
3

120 000
0
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

11
0
2
10
1
1
1

11
0
1
6
1
1
1

40 000
0
14 500
130 197
10 000
25 000
10 000

Innovationspriset

1

1

8 000

Jubileumsfonden

0

0

0

13
8
3
5

10
8
3
1

265 100
120 000
15 000
20 000

1

1

12 000

35

32

299 977

Namn

ADB-fonden
Adlerbertska chalmersfonden
Adam Hillbergs minne
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

Donation Arne Ebers
Donationsstipendierna 1
Edith och Egon Plomgrens fond
Edward H Dicksons donationsfond
Ernst M Frimans stipendiefond
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

Beslutat belopp exkl. donationsstipendierna
Består av flera anknutna stiftelser med samma ändamål
Fonden delar ut vart fjärde år (2018)
3
fonden delar ut vartannat år (2018)

*

1

2
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Sammanställning 2018 över beviljade stipendier/bidrag (exkl. satsningar)
Antal
sökande

Antal beviljade

Beviljat belopp kr

Posseska fonden

1

1

10 000

Ragnar Wahlstedt
Renströmska donationsfonden
Rolf Sörmans fond
Rune Andersson
Rune Bernhardssons Grafenfond

6
1
3
0
0

6
1
3
0
0

149 000
6 000
118 755
0
0

11
4
1
1
1
4
2
44
1
38

8
4
1
1
1
2
2
13
1
4

163 000
1 580 000
6 200
136 000
140 000
30 000
30 000
79 916
6 000
40 000

Tore Svenssons fond för unga forskare
Torkel Wallmarkseminarier
Torsten Janssons stipendiefond

1
1
5

1
1
5

30 000
110 000
50 000

Viggo Carlssens fond

1

1

400 000

Åke Bäckmans fond

10

1

10 000

Namn

Schneider Electrics fond till minne av Erik Feuk
Sievert Larssons stipendier
Simeon Swartz fond
Stiftelsens Pris
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

Totalt:
*Sammanställning av fattade beslut över stipendier och
forskarbidrag under 2018.

13 246 712*
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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
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
Mursalin Sajib
Ananda Subramali Kannan
Hans Hjelmgren
Petra Bosch
Johan Hartler
Christian Müller
Cecilia Hielte Kallenberg
Barbara Rubino
Sofia Werner
Tobias Fredberg
Karin Lundgren
Jan Gustén
Ermin Malic
Jan Petter Hansen
Stefano Delia
Daniel Norell
Joosef Leppänen
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Foto: Chalmers bilddatabas

KONTAKT
SIDAN 56

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.

Mattias Königsson, ansvarig för Anknutna
stiftelser & Gåvomedel
mattias.konigsson@chalmers.se
031-772 26 05
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Lillemor Kündig, stipendiehandläggare
lillemor.kundig@chalmers.se
031-772 25 69

