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Inledning
Stiftelsen Chalmers tekniska högskola förvaltar 64 stiftelser som har till uppgift att stödja utbildning,
forskning och andra ändamål vid Chalmers tekniska högskola. Tillsammans har stiftelserna ett kapital
om 245 miljoner kronor. Den äldsta, fortfarande levande, stiftelsen bildades 1858 och den yngsta
1995. Bedömning av ansökningar och därefter förslag av stipendiater utförs av berörda institutioners
utsedda behöriga forskare. Beslut om stipendiater fattas av Stiftelsen Chalmers tekniska högskola.
Ändamålen för stiftelserna är skiftande, vissa är specifikt knutna till ämnesområden och institutioner
medan andra är mer fria. Gemensamt är att de alla riktar sig till ändamål inom Chalmers. Många
stiftelser ger stöd så att forskare kan delta vid konferenser runt omkring i världen. De som beviljas
stöd för detta gör en presentation, i form av en föreläsning eller utställande av en poster. Detta är en
förutsättning för att en forskare skall beviljas deltagande ifrån högskolans sida.
Donationsstipendierna: Under åren har det gjorts ett flertal donationer till högskolan, som skall
användas till behövande och flitiga teknologer vid Chalmers. 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 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 vis typ av institution. Det beviljade stipendiet är idag 7000 kr per teknolog. Stipendiet
betalas ut i december.
Under året har 344 stycken stipendier utbetalats om 7 000kr vardera.
Sammanlagt 2 408 000kr.
Högskolans bästa: Några stiftelser har ett friare ändamål än strikt forskning och utbildning. Dessa
benämns ”Högskolans bästa” och kan tilldelas som stöd till föreningar knutna till Chalmers, till
särskilda arrangemang eller tillfällen som jubiléer osv.
Sammanlagt har stiftelserna delat ut 6,9 miljoner till ändamål inom Chalmers.
Nedan följer en redogörelse av stiftelserna samt årets utdelade stipendier. Stiftelserna redovisas i
fallande ordning efter utdelat belopp.

***

1

Stiftelsen Chalmerska Innovationsfonden
Harald Jacobson (E 34) bildade ett av Chalmers första moderna groddföretag, Pleo AB, som arbetade
med impregnering av trä, dekorbränning av porslin och möbel- och inredningssnickeri. Företaget
hade när det var som störst år 1975, 65 anställda på Hisingen. Vid hög ålder var Harald engagerad i
den undervisning i innovationsteknik som Chalmers erbjöd. Tillsammans med professor Torkel
Wallmark lyckades man inrätta en professur i innovationsteknik vid Chalmers, 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.
Ändamål: ”Stipendier eller lån till främjande av forskningsbaserad innovationsverksamhet vid CTH
med särskild hänsyn till bildande av småföretag i anslutning till högskolans forskning”. Fonden får
”även användas för finansiering av en professur i innovationsteknik vid CTH”.
Utdelning: 1 200 000 kr utdelades till institutionen för teknikens ekonomi och organisation: Medlen
har under hela perioden primärt använts för en professur, Sören Sjölander, med tillhörande
aktiviteter, dvs etablering och expansion av ämnesområdet med därtill hörande verksamhet.
Ämnesområdet har under perioden successivt etablerat sig inom Chalmers för att under senare år
(från 2007) ytterligare förstärkas både vad gäller ämnesområdets storlek, uppmärksamhet och
påverkan på det omgivande samhället. Under de senaste åren har forskningen vid avdelningen
uppmärksammats både i media och bland framstående aktörer för nyttiggörande.
Förbrukningen av medel har finansierat professuren inom innovationsteknik samt delar av två
doktorander. Det är svårt att finna finansiering för doktorander i tidig fas, samtidigt som det är
kritiskt för området att dessa doktorander rekryteras, varför medlen varit viktiga för att möjliggöra
denna uppbyggnad av gruppen runt professuren. Resurser från Innovationsfonden har under 2013
även använts för aktiviteter i gränslandet mellan forskning och nyttiggörande. Aktiviteter kring nya
metoder som till exempel business model innovation och customer development har också
genomförts i syfte att möjliggöra innovationsprocesser för skapandet av företag och samverkan
däremellan.
Forskningen inom området är en ständigt pågående process där det klart ligger i framkant bland
svenska forskargrupper. Fonden möjliggör bibehållandet av nuvarande professor inom området men
möjliggör också en fortsatt uppbyggnad och expansion av kunskapsområdet, något som är viktigt att
beakta med tanke på att nuvarande innehavare av professuren pensioneras inom ca 2 år.
300 000 kr gavs som stöd till bildandet av småföretag i anslutning till högskolans forskning, genom
Chalmersbolaget Encubator tillsammans med Chalmers Entreprenörskola. Fondens utdelning
användes för screening av idéer från olika forskningsgrupper på Chalmers, samt till stöttning av
initierade inkubationsprojekt. Dessa är resultaten av screeningsprocessen, där studenter matchas
med forskare för att driva innovationsprojekten som del av sina examensarbeten. Medlen är ett
viktigt bidrag för att säkerställa att fler småföretag bildas från Chalmers forskning, och att dessa får
den bästa stöttning som möjligt för att främja en positiv utveckling.
Sammanlagt delade fonden ut 1 500 000 kr.
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(Harald Jacobson)

(Torkel Wallmark)

(Sören Sjölander)

Stiftelsen J D Cronlunds stipendiefond
Lektor Johan (John) Daniel Cronlund testamenterade 15 000kr 1950 till Chalmers tekniska högskola .
Cronlund arbetade som kamrer vid Chalmers.
Ändamål: Stipendium till en eller flera ”behövande och i sina studier framgångsrika elever”.
Utdelning: Ingår i ”donationsstipendierna”, 134 stipendier á 7000 kr, om totalt 938 000 kr.

(rektor Hugo Grauers och kamrer J D Cronlund 1917)

Stiftelsen Amanda och Hugo Frodes stipendiefond
1944 upprättade civilingenjör Hugo W. Frode sitt testamente och i detta hans vilja att upprätta en
stipendiefond.
Ändamål: ”stipendier åt därav förtjänta elever samt till ändamål, som främja Högskolans intressen”
Utdelning: Sammalagt har fonden delat ut 760 000 kr. Studentstipendier hanterats under
”donationsstipendierna” till Chalmers studenter. Under året delades 75 stipendier ut om sammanlagt
520 000kr.
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235 000 kr har beviljats i bidrag till iordningsställandet av ”Lise Meitner-rummet”. Så här beskrivs
projektet:
På våningsplan fyra i origobyggnaden (Fysik-huset) finns ett laboratorium vars inredning i stort sett är
oförändrad sedan 1926. Detta är naturligtvis av stor historisk betydelse och redan för 10 år sedan
påbörjades ansatser för att bevara detta rum, speciellt genom ett intensivt arbete av en av
dåvarande fysikinstitutionens förste forskningsingenjör Heinrich Riedl. Kontakter togs med både
historiker, arkivarier och speciellt Steneby i Dalsland (på Högskolan för design och konsthantverk vid
Steneby där Göteborgs Universitet bedrivs konstnärliga utbildningar på kandidat- och masternivå). På
Steneby arbetar möbelrenoveraren Olof Paulsson som nu är i full färd med att återställa inredningen
till ursprungligt skick. En ansökan lämnades även till Stiftelsen tidigare för just detta projekt men
ärendet föll i glömska från fysiks sida i samband med stora organisatoriska förändringar i mitten på
00-talet.
Samtidigt som den ursprungliga väggfasta inredningen bevaras, som den var 1926, kommer rummet
att kompletteras med moderna möbler och en fondvägg tillägnad Lise Meitner. Rummet kommer
även att kunna användas för mindre möten eller gästprofessorer, samtidigt som det kopplar till det
historiska arvet utan att göra ett museum av det hela. Varför denna koppling till Lise Meitner? Det
har att göra med att Gothenburg Physics Centre varje år delar ut ett fysikpris till hennes ära i ett
samarbete med Kungliga vetenskapsakademin och Kungälvs kommun.
Lise Meitner var en österrikisk-svensk forskare aktiv i Berlin från 1907 till 1938, då hon tvingades fly
till Sverige, undan nazisterna (påstod hon var judinna), och kom att arbeta här i 20 år. Som kvinna
hade hon mycket att kämpa emot, hon fick först inte vistas i de laboratorier där männen arbetade
och senare hade hon svårt att få en vanlig akademisk tjänst. Trots dessa förutsättningar blev hon
ändå en av de ledande kärnfysikerna i världen. Efter sin flykt till Sverige blev hon den första att förstå
kärnklyvning då hon under en vistelse i Kungälv julen 1938, tillsammans med sin brorson Otto Frisch,
kunde förklara de resultat som Otto Hahn, hennes medarbetare i Berlin, skickat henne. Hon fick
aldrig nobelpriset för detta, men borde enligt de flestas bedömare ha fått det. 1992 döptes
grundämne 109 till Meitnerium.
För oss symboliserar hon en av världens mest framstående forskare under den tid origobyggnaden
tillkom, med en av sina största insikter tillkomna under en utflykt i Kungälv 1938. Hon levde ett liv
med mycket höga ideal: vetenskapen får människor att utan egenintresse söka sanning och
objektivitet, den lär människor att acceptera verkligheten med förundran och beundran lär hon ha
sagt. Samtidigt påminner hon oss om att även om vi kommit en bit på väg till en mer jämlik miljö
inom fysikområdet, så återstår fortfarande mycket att göra.
Iordningställandet av rummet leds av professor Peter Apell, prefekt vid institutionen för teknisk fysik.
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(Lise Meitner)

Stiftelsen Chalmersska forskningsfonden
På Chalmerska institutets 100-årsdag, 1929, överlämnades gåvor av industriföretag och tidigare
elever vid Chalmers för inrättandet av en forskningsfond.
Ändamål: ”till anskaffandet av erforderlig instrumentutrustning och för forskningsarbetet
erforderligt material, som icke kan anses nödigt för den vanliga undervisningen;
till avlöning av behövligt biträde vid sådant arbete eller vikariatarvode;
till bidrag för kostnad vid publicering av resultat av forskningsarbete, som bedrivits vid institutet;
samt till understöd åt lärare vid institutet eller från institutet utexaminerade ingenjörer, för
studieresa, som kan anses nödig för fullföljden av visst forskningsarbete.”
Utdelning: Stipendier går främst till den sista punkten i ändamålen, till studieresor och konferenser
för unga forskare. Sammanlagt delades 650 000 kr ut för detta ändamål. 46 stycken forskare fick
stipendier där 32 500 kr var det största och 4 800 kr det minsta. De flesta varierade runt 10 - 15 000
kr. Konferenserna ägde rum över hela världen, som exempelvis USA, Kina, Canada, Japan, Polen,
Frankrike, England, Nederländerna, Island och Sydafrika. Stipendierna har beviljats till nio olika
institutioner där Kemi- och bioteknik (18 st) är den dominerande följt utav Signaler- och system (7 st).
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(Gustaf V anländer till Chalmers 100-årsjubileum d 5 nov 1929. Platsen är de nya laboratorierna på Gibraltar och kungen mottas av rektor
Hugo Grauers m fru samt landshövding Oscar von Sydow m fru)

Stiftelsen Solveig och Karl G Eliassons tilläggsfond
Denna fond är en tilläggsdonation till ”Solveig och Karl G Eliassons fond” och tillkom efter Karl
Eliassons bortgång som en gåva från Solveig Eliasson-Skantze. Fonden tog även senare del av Solveig
Eliassons dödsbo. Gåvan bestod av en fastighet på Vallgatan. Tilläggsfonden har lite ändrade
urvalskriterier än ursprungsfonden.
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 delas 300 000kr ut vid institutionen Signaler och system.
Hana Dobsicek Trefna har tilldelats 128 000 kr för inköp av medicinsk utrustning för utveckling av
“hyperthermia applicator for treatment of children brain tumors”.
Max Ortiz Catalan har tilldelats 100 000 kr för inköp av medicinsk utrustning inom projektet “Natural
Control of Artificial Limbs through an Osseointegrated Implant”.
Hamidreza Taghavi har tilldelats ett stipendium om 42 000 kr för inköp av ”SoundCheck University
package with Laboratory power amp and Fireface UCX.
Mohammad Alipoor har tilldelats 30 000 kr för inköp av medicinsk utrustning inom projektet
“Optimal diffusion-weighted MRI acquisition”.
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Stiftelsen Erland Erikssons donationsfond
Byggmästaren Erland Eriksson, föddes 1872 och dog 1955 i Änggården Annedal, testamenterade
nästan hälften av sina tillgångar till Chalmers tekniska högskola och den andra hälften till Göteborgs
universitet, som 1955 uppgick till 4 271,40 kr vardera, vilket idag har växt till 5,8 miljoner kronor på
Chalmers.
Ändamål: ”skall afkastningen i första rummet utgå till behöfvande lärjungar å den byggnadsteckniska
afdelningen”
Utdelning: Ingår i ”donationsstipendierna”, 35 stipendier om totalt 245 000 kr.

Stiftelsen Alfred Ots stipendiefond
Stiftelsen bildades 1995 genom en donation om 3 152 330 kronor från civilingenjör Alfred Ots
dödsbo. Alfred Ots föddes i Estland 1918 och kom till Sverige som flykting under andra världskriget.
Därefter började han studera och blev sedermera civilingenjör i elektroteknik vid Chalmers tekniska
högskola 1957. Efter avslutade studier flyttade han till USA där han bland annat arbetade på National
Aeronautics and Space Administration (NASA) fram till sin pensionering. Alfred Ots avled genom en
olycka vid röjningsarbetet efter en storm vid sitt hem i Florida 1992. Han efterlämnade inga arvingar
och inget testamente.
Sedan studietiden vid Chalmers var Alfred Ots god vän med Sven Olving som också var född i Estland
och före detta rektor vid Chalmers. Alfred Ots och Sven Olving behöll kontakten och samtalade vid
flera tillfällen om Alfred Ots önskan om att donera sina besparingar till Chalmers. Donationen skulle
underlätta för estniska ungdomars studiemöjligheter vid Chalmers, under Estlands inledande
återuppbyggnadsskede efter frigörelsen från Sovjetunionen. Det var genom Sven Olvings intygande
och den korrespondens som varit mellan Alfred Ots och Sven Olving som amerikansk domstol godtog
Alfred Ots muntliga donationstankar.
Alfred Ots stipendiefond är en av de mest aktiva och livfulla av Chalmers anknutna stiftelser.
Stiftelsen har haft över 80 stipendiater under åren, varav sex har avlagt doktorsexamen vid Chalmers
eller annan högskola. Sven Olving är ledamot i kommittén som leds av professor emeritus Mart Mägi.
Ändamål: ”underlätta för i Estland bosatta estniska medborgare att studera i civilingenjörs-, arkitekteller forskarutbildning vid Chalmers tekniska högskola”
Utdelning: Stiftelsen delar ut stipendier om 38 500 kr per termin per student. Under året delades det
ut 231 000 kr för tre stipendiater, om 77 000 kr vardera, till: Koit Kangur, Teele Kundla och Jaan
Kekišev.
Sedan 2006 anordnas i fondens regi även minst ett symposium per termin, där stipendiaterna, två
per gång, presenterar sina arbeten. Symposierna är öppna för den estniska gemenskapen i Göteborg
och omfattar utöver den akademiska delen en social del, såsom var sed vid antikens symposier i
Grekland, där även mat och dryck ackompanjerade umgänget. Den 24:e november avhölls det 24:e
symposiet.
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Utöver aktiviteter i Göteborg, anordnas i samarbete med Tallinns Tekniska Högskola med Ots
stipendiefond som värd, varje vår ”Otsa Fondi Gala” i Tallinn i samband med utseendet av nya
stipendiater. Efter intervjuer med stipendiekandidaterna under förmiddagen äger under
eftermiddagen en högtidlig sammankomst rum, där stipendier kungörs och diplom överlämnas till de
nya stipendiaterna.

(Mart Mägi)

(Sven Olving)

Stiftelsen Ragnar Wahlstedts fond
1970 testamenterade Ragnar Wahlstedt, som då bodde i East Orange, New Jersey, en del av sin
kvarlåtenskap till Chalmers, utan riktlinjer eller önskemål.
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 ut 230 000 kr, som en delfinansiering till projektet ”konst och vetenskap”
vid Lärandets hus, tillsammans med Stiftelsen Viggo Carlsens fond, om totalt 270 000 kr.
Projektet: Det är idag mycket viktigt att i samhället föra fram betydelsen av teknik och
naturvetenskap (T&N). I detta sammanhang planerar vi att utvidga ett pågående projekt som avser
framtagande av ett antal vetenskapliga installationer av stort format och placera dessa i första hand i
Chalmers innemiljö. Genom att utforma installationerna med ett konstnärligt inslag lockas en bred
och stor publik, som härigenom förs in T&N:s värld.
Förutsättningarna för projektet är mycket goda. ”Lärandets Hus” har byggts upp under 16 år på
Chalmers, med ungefär ett dussin olika aktiviteter (www.larandetshus.se), och har med hjälp av detta
byggt upp en allmän kunskapsbas som är mycket värdefull för det aktuella projektet. I Lärandets Hus
ingår en världsunik experimentverkstad/utställning ”Fysikaliska leksaker”
(www.fysikaliskaleksaker.se) som lett till priser och utmärkelser världen över. Det föreslagna
projektet kan ses som en vidareutveckling av denna verksamhet. I projektet ”Konst och vetenskap”
sker ett samarbete med HDK vid Göteborgs universitet, där Jeff Doering som är välmeriterad inom
området, är beredd att fullt ut delta i det föreslagna projekt genom utnyttjade av verkstäderna i
Steneby, Dalsland.
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Med hjälp av medlen kan man redan efter nyår börja en planering för 2 - 3 objekt, som kan byggas
under hösten 2014. Professor em. i Fysik Per-Olof Nilson leder projektet.

(Per-Olof Nilsson)

Stiftelsen G. Edward H. Dicksons donationsfond
1960 upprättade bankdirektören Edward Dickson sitt testamente och där i viljan att inrätta en fond
vid Sjöbefälsskolan i Göteborg.
Ändamål: ”genom stipendier, premier eller annat sätt främja undervisningen vid Sjöbefälsskolan”
Utdelning: Institutionen för sjöfart och marin teknik har använt årets avkastning, 200 000 kr för
verksamheten för dynamisk positionering (DP). Medlen går till att delfinansiera en DP-simulator.
Chalmers är först i Sverige med att få en DP-simulator som är ”full mission” och ihopkopplad med
maskinrumssimulator. Dynamisk positionering, DP, är ett system för att hålla kvar ett fartyg i position
i förhållande till en fast eller rörlig punkt. Det används allt mer för att kunna genomföra avancerade
operationer under längre tid, där det ställs krav på hög noggrannhet. Från början användes DP
framförallt när man skulle borra efter olja. Idag används det även inom vindkraftsindustrin och för att
lägga gasledningar, men det kan också användas av passagerarfartyg. Det kan till exempel handla om
att inte behöva sätta ner ankaret i känsliga korallrev, utan att istället kunna förlita sig på DPsystemet.

(Infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd provkörde Chalmers nya DP-simulator, januari 2014, den första i sitt slag i Sverige.)
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Stiftelsen Nils Pihlblads stipendiefond
1977 erhöll Chalmers del i Nils Philblads dödsbo efter det att hans syster Eva Philblad, som enda
arvtagare, själv avlidit. Doktor Nils Philblad från Lerum dog 1966. Förutom Chalmers fick även
Uppsala universitet del i dödsboet.
Ändamål: Fonden skall ”bereda kvalificerad sökande tillfälle till vidare utbildning i kemi eller kemisk
teknologi.” ”Stipendiebeloppet är avsett att möjliggöra studieresor.”
Utdelning: 24 personer beviljades resestipendium på institutionen för Kemi- och bioteknik, om
sammanlagt 199 730 kr. Stipendiaterna mottog mellan fem och tio tusen kronor vardera för
forskarresor till bland annat: Cancer Research UK Symposium (Cambridge, UK), DNA19 (Arizona,
USA), European Biophysics congress (Lissabon, Portugal), Molecular Frontiers Symposium and Youth
forum (Stockholm, Sverige), 3rd European Symposium on Photocataysis JEP (Portoraz, Slovenien),
ISOPOW XII Water in Soft Materials (Fiskebäckskil, Sverige), 23rd NAM (Louisville, USA) och COIL-5
congres on ionic liquids (Algarve, Portugal)

Stiftelsen Schneider Electrics fond till minne av Erik Feuk
1990 tillsköt företaget Merlin Gerin SA 500 000 kr och familjen Feuk 1 000 000 kr till Chalmers för att
inrätta en stipendiefond i Eric Feuks minne. Professor Antonius Vlastos vid Högspänningsteknik och
företaget Merlin Gerin arbetade tillsammans fram statuterna för ”Merlin Gerin fond till minne av Eric
Feuk” som inrättades 1992. Merlin Gerin kom senare att ingå i koncernen Groupe Schneider och
stiftelsen bytte senare namn till Scneider Electrics fond till minne av Erik Feuk.
Ändamål: Stipendier ”till person, som bedriver studier eller forskning vid CTH med särskild inriktning
mot områden inom låg-, mellan- och högspänning.” Företrädesvis till ”person som kompletterar sin
utbildning eller bedriver forskning vi d utländskt universitet och/eller utländskt företag”.
Utdelning: 180 000 kr har sammanlagt utdelats i stipendier till tio stycken forskare inom
högspänningsteknik, att forska eller åka på konferens utomlands. Konferenserna och forskarresorna
har bland annat gått till: Jicable HVDC’13 (Perpignan, Frankrike), PSS/E – Power System Simulator for
Enginering software (Schenectady, USA), 18th International Symposium on High Voltage Engineering
(Seoul, Sydkorea), Conference on Electrical Insulation and Dielectric Phenomena (Shanzhen, Kina)
och 23rd Nordic Insulation Symposium (Trondheim, Norge)

Stiftelsen Erik Wijks stipendiefond
Erik Wijk skänkte 50 000 kr i obligationer vid Bergslagsbanans intressenter den 1:e mars 1904. Fyra år
senare, samma dag 1908, skänkte han ytterligare 50 000 kr i obligationer i samma bolag.
Ändamål: ”utdelas till däraf förtjänta medellösa studerande vid läroanstalten. De studerande vid
anstalten hvilka äro födda i Göteborgs och Bohus län, skola vid utdelning af understöden äga
företräde till minst två tredjedelar af sagda räntemedel.”
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Utdelning: Stipendierna hanterats under ”donationsstipendierna” till Chalmers studenter. Under året
delades 17 stipendier ut om sammanlagt 119 000kr.

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 höskolan.”
Utdelning: Stipendierna hanterats under ”donationsstipendierna” till Chalmers studenter. Under
året delades 17 stipendier ut om sammanlagt 119 000 kr.

(Olof Bräutigam (M35), Odd Albert (V20) och Sven Lavemark (E46) i samband med bildandet av Odd Albert Fund hos Chalmerska
Ingenjörsföreningen, 1973)

Stiftelsen Carl och Hans Lundgrens stipendiefond vid
Chalmers tekniska högskola
Hans Lundgren, född 1900 och död 1992 i Stockholm, beslöt i sitt testamente att inrätta en
stipendiefond på Chalmers i sitt och sin brors namn.
Ändamål: Stipendier till ”mindre bemedlade med goda karaktärsegenskaper och med fallenhet för
de studier de bedriver.”
Utdelning: Stipendierna hanterats under ”donationsstipendierna” till Chalmers studenter. Under året
delades 17 stipendier ut om sammanlagt 119 000 kr.
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Stiftelsen 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.
Ändamål: Alice och Lars Eriks fond skall gå ”till resestipendier till forskare vid Chalmers tekniska
högskola som avlagt teknisk doktorsexamen”, företräde för elektroteknik.
Britt-Lisa Landahls fond skall gå till ”främjandet av forskning och utbildning inom ämnesområdena
textilteknik och inredningsarkitektur” företrädesvis svensk hemslöjdstradition.
Utdelning: Alice och Lars Erik Landahls fond har delat ut fyra forskarstipendier om sammanlagt
65 000 kr till institutionen för signaler och system, till följande konferenser: 29th Politzer Society
Meeting (Alanya, Turkiet), två forskare till IEEE International Conference on Communications
(Budapest, Ungern) och slutligen Asia Pacific Microwave Conference (Korea).
Britt-Lisa Landahls fond har delats ut till utexaminerade arkitekten, Tomas Lundberg, på institutionen
för Arkitektur om 65 000 kr. Stipendiet avser projekt med textilhögskolan i Borås, angående
storvirkade produkter, för att prova vilka ekologiska produkter som är lämpliga som
ersättningsmaterial för ex. polyestervadd. Projektet är pågående.

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

Stiftelsen K G Hallbys fond
1995 bildades en stiftelse i Klas-Göran Hallbys namn efter makarna Stellan och Linnea ”Nean” Hallbys
dödsbo.
Ändamål: ”bereda elever vid institutionen för Elmaskinteknik och Kraftelektronik möjlighet att
genomföra olika studieresor”
Utdelning: Fonden gav sex stycken elever möjlighet att deltaga vid konferenser och studieresor i
Belfast Nordirland, Grenoble Frankrike, Taipei Taiwan, Nuremberg Tyskland och stöd för
utbytesstudier i Valencia. Stipendierna uppgick till 73 730 kr sammanlagt.
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Stiftelsen Davis Blomgrens stipendiefond
Civilingenjören David Fredrik Blomgren, Karlskoga, avled den 29:e juli 1961 utan att efterlämna
arvingar. Genom muntligt testamente, som i vederbörlig ordning bevakades, tillfördes Chalmers
tekniska högskola den avlidnes behållna tillgångar, sedan ett legat utgått till Blomgrens hushållerska.
Ändamål: ”en stipendiefond för obemedlade elever vid högskolan”
Utdelning: Fonden hanteras inom donationsstipendierna och sju stycken stipendier om 7 000 kr
vardera delades ut, till en sammanlagd summa av 70 000 kr.

Stiftelsen Viggo Carlsens fond
Viggo Carlsen studerade vid Chalmers 1901-1906 och avled i Sun City, Arizona, USA 1973. Han och
hans fru gravsattes i Ystad där hans föräldrar även var begravda. Viggo Carlsen testamenterade
600 000 kr samt två stycken tomter i Cape Corall i Lee County, Florida till Chalmers. Tomterna
innehas fortfarande av Stiftelsen men deras ekonomiska värde är ringa och har därför inte avyttrats.
Ändamål: ”för ändamål som gagnar verksamheten vid högskolan och vartill medel eljest ej finns
disponibla”
Utdelning: Hanteras under ”Högskolans bästa” och det har sammanlagt delats ut 68 600 kr.
Föreningar knutna till Chalmers som erhållit stöd för särskilda ändamål under året är: Chalmers
konstförening och Chalmers seniorförening. Av de utdelade medlen har fonden även bidragit med
40 000 kr till Konst och vetenskapsprojektet som beskrivs ovan i Stiftelsen Ragnar Wahlstedt fond.

Stiftelsen Hugo Heymans forskningsfond
För att hedra den avgående verkställande direktören vid Götaverken, beslöt bolaget att överlämna
20 000 kr till Chalmers för att inrätta en fond i Heymans namn den 20:e januari 1948.
Hugo Heyman (1881-1961) började arbeta inom familjeföretaget H.J. Heyman & co som sysslade
med grosshandel inom textilier. Han tog senare ingenjörsexamen vid Chalmers och började arbeta
vid Nya AB Atlas och därefter på Götaverken, där han blev direktör.
Ändamål: ”Främjande av det tekniska forskningsarbete vid högskolan, som visar sig vara till gagn för
varvsindustrin i vårt land.”
Utdelning: 60 433 kr som stipendier delades ut vid institutionen för sjöfart och marin teknik. Mathias
Magnusson fick bidrag för ”uppgradering av en SCR-katalysator” och Francesco Baldi erhöll
stipendium till konferenser och studiebesök i London, Paris och Genua.
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Stiftelsen Gerhard Hobohms minnesfond
Den 1:e september 1988 överlämnade Ernströmgruppens verkställande direktör Bo Lerenius 150 000
kr till Chalmers, som bidrag till forsking och utvecklingsarbetet inom Högskolans sektion för väg och
vattenbyggnad. Man önskade bilda en fond. Direktören Gerhard Hobohm själv skulle deltaga i
utdelningsnämnden tills vidare. Ernströmgruppen är ett familjeföretag som bildades 1918 och verkar
bland annat inom byggmaterial.
Ändamål: ”stipendiet avser att stimulera till examensarbeten inom den intressphere som
Ernströmgruppen arbetar i.”
Utdelning: Två stycken studenter tilldelades 30 000 kr vardera, sammanlagt 60 0000 kr för sina
examensarbeten ” Energy Efficient Design of Bus Terminals” och ”Air Infiltration through Building
Entrances”, inom ramen för masterprogrammet Structural Engineering and Building Technology.

Stiftelsen Civilingeniör Torsten Janssons stipendiefond
1980 tog Chalmers del av Torsten Janssons dödsbo som bestod i 100 000kr för att upprätta en fond i
hans namn. Polhemsgymnasiet fick också medel för att upprätta en likadan fond för
gymnasieingenjörer och Tekniska samfundet för forsknings- och studieuppgifter i samma ämne. Alla
fonderna fick samma namn.
Ändamål: ”främja utbildning av civilingeniörer, vilkas studiegång är anpassad till värme-, ventilationoch sanitetstekniska fackområdet”
Utdelning: 60 000 kr delades ut till sex stipendiater varav fem med en komplett VVS-utbildning och
en med inslag av VVS-inriktning.

Stiftelsen Professor August Wijkanders stipendiefond
Wijkander var Chalmersska institutets läroverkschef. Han beskrevs som nyskapande, organisatoriskt
talangfull, vetenskaplig gedigenhet och hade framstående chefsegenskaper. Eleverna vid Chalmerska
institutet samlade 1914 in medel för att inrätta en fond till hans femtioårsdag. August Wijkander
skänkte själv en väsentlig summa till fondens inrättande. Fonden har mottagit tillskott under åren,
både med direkta gåvor som med testamenterade medel.
Ändamål: ”såsom stipendium tilldelas en elev vid institutet, som är behov av denna hjälp, och som
genom flit och samvetsgrannhet och begåfning gjort sig förtjänt däraf.”
Utdelning: Hanteras inom donationsstipendierna och åtta stipendier á 7 000 kr, delades ut om
sammanlagt 56 000 kr.
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(August Wijkander)

Stiftelsen Figge Blidbergs fond
Den 12 februari 1936 donerade kapten Per Gustaf Blidberg 15 000 kr i svenska statliga obligationer
till Chalmers. 1945 lades en tilläggsdonation till fonden ”från en person som önskar vara okänd”, och
1946 inkom ytterligare en tilläggsdonation. Bägge för att motverka minskad ränta och
penningvärdets fall. Per Gustaf Blidberg var son till Per Johan Fredrik ”Figge” Blidberg.
Civilingenjör Figge Blidberg bodde på Landeriet Lyckan, som låg mellan nuvarande Näckrosdammen
och Stadsteatern, landeriet revs 1920 i samband med Göteborgs Jubileumsutställning. Figge Blidberg
var byggnadschef i Göteborg. Han ritade bl.a. Sandra kyrkogård, där västra kyrkogården idag ligger.
Han satt med i interimsstyrelsen över Göteborgs spårvägar, tillsammans med August Wijkander,
1899.
Ändamål: ”stipendium till sådana elever vid Institutet med till kommunaltekniken hörande
huvudämne, vilka därtill kunna göra sig förtjänta.”
Utdelning: Hanteras inom donationsstipendierna och sju stipendier á 7000 kr, delades ut om
sammanlagt 49 000 kr.

Stiftelsen Emil Collins minnesfond
Grosshandlare Emil Collin upprättade sitt testamente 1926 där han förordnade att Chalmers skulle
inrätta en fond i hans namn och tillföras 50 000 kr. Emil Collin avled 1934. Avkastningen skulle
utbetalas till hans brosdotter, fru Elin Sjöberg, änka efter handlanden Emil Sjöberg, så länge hon
levde, därefter skulle avkastningen användas till fondens ändamål.
Ändamål: ”stipendier åt förtjänta elever”
Utdelning: Hanteras inom donationsstipendierna och sju stipendier á 7 000 kr, delades ut om
sammanlagt 49 000 kr.
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Stiftelsen Adlerbertska Chalmersfonden
Axel Adler överlämnade den 9:e december 1958 250 stamaktier i aktiebolaget Transatlantic och 250
aktier i Skandinaviska Banken för att bilda en fond vid Chalmers. Aktiernas bokförda värde uppgick då
till 100 000 kr.
Axel Adler (1878-1966) var företagsledare inom mejeri- och mjölkförsäljning. Han började sin
yrkesbana inom familjeföretaget, som snabbt växte. Han blev direktör för firman vid 24 års ålder.
Företaget köpte upp andra mejerier och mjölkbutiker och allt samlades under namnet: Arla. Axel
Adler sålde senare av företaget till bondekopperativet Lantbrukarnas mjölkcentral. Han gjorde stora
donationer till samhället under sin levnad genom bildadet av de Adlerbertska stiftelserna, vars
huvuduppgift är att understödja utbildning och forskning i Göteborg. Axel Adler tog sent i livet det
gamla släktnamnet Adlerbert.
Ändamål: ”understödja till högskolan knutna sammanslutningar och vid behov ekonomiskt bidraga
till att högskolans högtidligheter får en festlig och värdig prägel”
Utdelning: Hanteras under ”Högskolans bästa” och har delat ut sammanlagt 44 528 kr. Föreningar
knutna till Chalmers som erhållit stöd för särskilda ändamål under året är: Marskalkämbetet på
Kåren, Spexet och Chalmers sångkör.

Stiftelsen Rolf Sörmans fond
Den 10:e mars 1944 överlämnade Rolf Sörman 10 000 kr till Chalmers, med anledning av att han
lämnade över ”de sex fanorna” till Chalmers studentkår, och som tacksam hågkomst av sin studietid.
Pengarna skulle användas för att upprätta en fond.
Ändamål: ”Främjande av undervisningen inom avdelningen för skeppsbyggnad vid Chalmers
tekniska högskola.” Fonden avser i första hand ”kostnader för undersökningar, som av de studerande
i högsta årskursen göras som examensarbeten eller studiearbeten vid Statens
Skeppsprovningsanstalt.”
Utdelning: Fonden delade ut fyra stipendier. En student fick stipendium för examensarbetet:
Weather routing på Maersk i Köpenhamn, två studenter fick stipendium för examensarbetet:
Structural response analysis of a self-elevating unit due tohydrodynamic impact loads. Forskaren Lars
Larsson fick stipendium för “CFD prediction of the heel and trim on the resistance of Loympic
dinghy”, på SSPA. Sammanlagt delades 40 100 kr ut.

Stiftelsen Edith och Egon Plomgrens donationsfond
Disponenten Egon Gustav Adolf Gottfried Plomgren upprättade sitt testamente 1965, där han
förordnade att upprätta en fond vid Chalmers, efter hans änkas frånfälle eller omgifte. Egon
Plomgren föddes 1902 och avled den 11 juni 1965, han efterlämnade änkan fru Edit Plomgren.
Donationen innehöll till viss del aktier i Skandinaviska Eternit AB, vilka inte fick överlåtas. 1968 kom
bolaget att ingå i AB Cementa-koncernen och 1972 erhöll Chalmers K E Nordwall medgivande från
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Kungl. Maj:t genom Ingvar Carlsson, Utbildningsdepartementet, tillstånd att utbyta aktierna mot
aktier i AB Cementa.
Ändamål: ”efter att kostnaderna för underhåll av min gravplats i Eslöv erlagts” ”skall användas till
fromma för de arkitektstuderande på sätt professorerna inom sektionen för arkitektur vid Chalmers
tekniska högskola vid varje tillfälle bestämmer.”
Utdelning: 40 000 kr delades ut till fyra stipendiater för studieresor till Kiruna (Sverige), Berlin
(Tyskland), Saint Louis (USA) och Dar es Salaam (Tanzania).

Stiftelsen Claes Adolf Adelskölds resestipendiefond vid Chalmers tekniska
läroanstalt i Göteborg
Major Claes Adelsköld upprättade i Stockholm i februari 1906 en resefond vid Chalmers med en
donation om 20 000 kr. Donationsbrevet ger en mycket målande beskrivning av upprinnelsen till
fonden:
”Under anställningsåren 1840 och 41, vid 3:dje batteriet af Kungl. Göta Artilleriregemente, bereddes
mig, genom välvilligt tillmötesgående af dåvarande föreståndaren för ”Chalmerska Institutet”,
professor Palmstedt, tillfälle att på lediga stunder från det militära tjänstgöringen, bevista
lektionerna i ritning och maskinarbete vid detta institut.
Med aldrig glömd tacksamhet för denna undervisning, hvaraf jag sedermera såsom praktiserande
ingeniör, haft den största nytta, och med vunnen erfarenhet om vikten af att de som egna sig åt de
tekniska yrkena, erhålla en grundlig utbildning genom, ej blott omfattande teoretiska studier och
praktiskt arbete utan äfven genom resor i främmande länder för vinnande av personlig bekantskap
med framstående ingeniörer och inhämtande av kännedom om där förekommande storartade
arbeten och anläggningar, tillåter jag mig till Chalmers tekniska läroanstalt i Göteborg donera ett
belopp af tjugotusen (20,000) kronor till bildande af en fond, hvaraf räntan är afsedd att användas
som bidrag till sådana studieresor.”
Adelsköld ger även läroanstalten rätt att inte bara utdela stipendiet i svenska kronor utan även i
”annan blivande svensk myntenhet”. Adelsköld verkar ha varit en mycket internationellt sinnad man
då han även uppmärksammar språket ”Esperanto, som nu börjas att talas öfverallt”.
Han önskade även att hans namn hemlighölls fram till sin död, då fondens skulle få hans namn.
Adelsköld föddes 1824 på Nolhaga i Alingsås. Han var löjtnant vid Värmlands fältjägarregemente och
bildade väg-och vattenbyggnadskåren vid det samma. Under 26 års tid var Caes 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.
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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: Tre studenter tilldelades 13 333 kr vardera för studieresor. En student får stipendium för
en studieresa till Island hos Reykjavik Energi och två studenter fick stipendium för sitt examensarbete
inom projektet STEEP-RES, där fältstudier beräknas pågå under elva veckor i Tanzania. Sammanlagt
delades 39 999 kr ut.

Stiftelsen Sven och Gurli Hanssons donationsfond
1982 erhöll Chalmers 150 000 kr efter Gurli Hanssons dödsbo. Hon var änka efter överingenjören
Sven Hansson, som var den förste specialläraren i jäsningslära inom livsmedels- och vattenkemi vid
Chalmers.
Ändamål: ”främja forskningen vid högskolans sektion för kemi, genom reseanslag till yngre forskare
verksamma vid sektionen.”
Utdelning: 35 000 kr delades ut till fyra stipendiater vi institutionen för kemi- och bioteknik.
Stipendierna användes för konferensdeltagande vid: EuropaCat XI 2013 (Lyon, Frankrike), IUPAC 44th
world Chemistry Conference (Istanbul, Turkiet), 14th European Conference on solid chemistry
(Bordeaux, Frankrike) och Oorgandagarna (Åhus, Sverige)

Stiftelsen Otto Johan Gavuzzi’s stipendiefond
Den före detta överingenjören Otto Johan Gavuzzi upprättade sitt testamente 1935 hos aktiebolaget
Göteborgs Bank. Där i klargjorde han sin vilja att upprätta en stipendiefond vid Chalmers om 30 000
kr. Avkastningen skulle till 40 % gå till fondens ändamål, och 40 % skulle gå som årlig livränta till hans
brorsdotter Mary Hilda Selma Gavuzzi så länge hon levde. Därefter skulle avkastningen gå till fondens
ändamål. Efter det skulle alla ”affärsböcker och räkningar uppbrännas”. 1936 gjorde Gavuzzi ett
tillägg till testamentet där han ändrade fondens storlek från 30 000 till 25 000 kr och gav sin
husföreståndarinna 5 000 kr. 1937 avled Gavuzzi, han var skriven på Götabergsgatan 11.
Ändamål: ”ett eller flera stipendier till elever vid institutet eller från det samma utexaminerade
ingenjörer”
Utdelning: Hanteras inom donationsstipendierna och fem stipendier á 7000 kr, delades ut om
sammanlagt 35 000 kr.

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

Stiftelsen Ernst Brobäcks stipendiefond
Den 16:e juli 1941 avled civilingenjör Ernst Victor Brobäck. Han hade testamenterat sin
kvarlåtenskap, delad i tvenne lika delar, till Chalmers för att upprätta en stipendiefond, samt till
föreningen De blindas vänner för att bilda en fond med namnet Alma Brobäcks minne. Fonden vid
Chalmers bildades med 18 1781,65 kr.
Ändamål: stipendier ”till behövande elever i högre avdelningen”
Utdelning: Hanteras inom donationsstipendierna och tre stipendium á 7000 kr delades ut,
sammanlagt 21 000 kr.

Stiftelsen Solveig och Karl G Eliassons minnesfond
Karl G Eliasson testamenterade 1950 en summa av 50 000 kr att tillfalla Chalmers efter det att
makarna Eliasson avlidit. Fru Eliasson överlämnade summan med ränta 1959 och skänkte dessutom
högskolan år 1967 en fastighet, som 1975 såldes och inbringade 500 000 kr, se Stiftelsen Solveig och
Karl G Eliassons tilläggsfond.
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: 20 000 kr delades sammalagt ut till tre stipendiater, vid institutionen för signaler och
system för deltagande i konferensen ”Interference Management for Tomorrow’s Wireless Network” i
Sophia-Antipolis, Frankrike.
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(Karl G. Eliasson)

Stiftelsen Civilingenjör Allan Rebblings fond
Efter att båda makarna Rebbling, inspektor Nils-Edvin Nilsson-Rebbling och fru Margit NilssonRebbling i Lund, gått bort förverkligades deras testamenterade beslut att bilda en fond vid Chalmers
till minnet av deras bortgångne son. Testamentet upprättades 1969 och boupptäckningen efter
Margit skedde 1993. Nils-Edvin gick bort 1975.
Ändamål: ”Stipendium utdelas till en utexaminerad civilingenjör från Avdelningen för maskinteknik
med kursens bästa betyg i Matematik. ”
Utdelning: 20 000 kr delades mellan de två stipendiaterna: Jens Johansson och Martin Jonsson, som
hade lika och bäst betyg i matematik, som utexaminerats från maskinteknikprogrammet 2013.

Stiftelsen ADB-fonden
I samband med Institutet för automatisk databehandling och numerisk analys (ADB-Institutets),
avveckling 1965 överfördes med Kungl. Maj:ts medgivande till Chalmers ett tillgodohavande på
21 956 kr. Senare beslutade Chalmers att inrätta en fond då det oförbrukade kapitalet förräntats till
39 000 kr.
Ändamål: ”till ändamål som främjar centrala förvaltningens och dess personals intressen och vartill
ordinarie medel saknas.”
Utdelning: 19 700 kr delades ut som bidrag till personalföreningarna: Personalkören Anslaget och
Chalmers sångkör.

Stiftelsen A. H. Lindfors´ stipendiefond
På professor A H Lindfors sextifemårsdag erhöll han 2000 kr i insamlade gåvor från: forna arbets- och
verkstadskamrater, från före detta elever, nu ute i praktisk verksamhet, samt från redare, verkstäder,
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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.
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: 16 500 kr delades ut till stipendiaten Hannes Johnson vid institutionen för sjöfart och
marin teknik, för att deltaga i 3rd Anual Conference of the JFBS vid Waseda university, Japan.

Stiftelsen Hugo Heymans fond för C.S.
1949 skänkte den f.d. verkställande direktören vid Götaverken Hugo Heyman 5000 kr till Chalmers
för att inrätta en fond för teknologföreningen C.S.
Ändamål: ”avkastningen disponeras av C.S. efter gottfinnande i samråd med inspektor (för nytta och
nöje) och helst för ändamål, som kommer hela föreningen till godo.”
Utdelning: 15 000 kr utdelades till teknologföreningen. Medlen används bland annat för upprustning
av föreningens lokal Scrubben.

Stiftelsen Hugo Heymans fond för Chalmers studentkår
1953 skänkte den f.d. verkställande direktören vid Götaverken Hugo Heyman medel till Chalmers för
att inrätta en fond för Chalmers studentkår.
Ändamål: ”avkastningen disponeras av Chalmers studentkår i samråd med inspektor för ändamål
som är till nytta och nöje för kåren.”
Utdelning: 15 000 kr delades ut till kåren till nytta och nöje för teknologerna

Stiftelsen Ernst M Frimans stipendiefond
Ernst Friman föddes 1880 i Skarstad, Skaraborgs län, och skrevs in vid Chalmerska slöjdskolan 1877
och tog examen som ingenjör i juni 1880. Han studerade vid fackavdelningarna för Mekanik och
Byggnadskonst. Ernst arbetade därefter som ritare och arbetsledare hos byggmästare J. A. Ullgren i
Göteborg. 1885 övertog han rörelsen och bildade firman Ullgren och Friman. Han var ledamot av
byggnadskommittéerna för bland annat Röhsska konstslöjdmuséet, Naturhistoriska muséet,
Carlanderska sjukhemmet, Barnsjukhuset och Sjukhuset å Kålltorp. 1929 upprättade Friman sitt
testamente och sin vilja att med 12 000 kr bilda en fond vid Chalmers för utexaminerade ingenjörer
från högre avdelningens byggnadsfackskola.
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Ändamål: ”stipendier till utexaminerade ingeniörer från högre avdelningens byggnadsfackskola, som
utlands ämna studera byggnadskonsten.”
Utdelning: 15 000 kr utdelas som stipendium till två utexaminerade arkitekter. Ett stipendium till
Daniel Lindberg för en studieresa för byggnaders placering i landskap runtom i Schweiz och ett
stipendium till Julia Madås, för en resa till New York för att studera platser för gemenskap utan
konsumtion.

Stiftelsen Gustaf Daléns stipendiefond
Gustaf Dalén var ingenjör, uppfinnare och VD för Aga-koncernen som han förde fram till en
världsledande position vad gäller fyrar, kända som Aga-fyren. Han var utbildad vid Chalmers och tog
examen 1896. Gustaf Dalén mottog Nobelpriset i fysik 1912 och han tilldelades priset för sina
"uppfinningar av självverkande regulatorer att i kombination med gasaccumulatorer användas till
belysning av fyrar och lysbojar". Prispengarna delade han ut som en extra månadslön till sina
anställda på Aga, samt inrättade en fond vid Chalmers. Donatioen 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: Hanteras inom donationsstipendierna och två stipendium á 7000 kr delades ut, om
sammanlagt 14 000 kr.

(Gustav Dalén)
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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.”
Utdelning: 10 000 kr som resestipendium till arkitekturstudenten Johannes Brattgård för studieresa
till Garden Museum i England och Bookstore Selexyz Dominicanen i Holland för att studera kyrkor
som byggts om till att innefatta nya verksamheter.

Stiftelsen Yrkesinspektör Martin O. Elmbergs fond
1955 donerade Elmberg 30 000 kr till Chalmers för ändamål för Chalmers studentkår.
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: 10 000 kr delades ut till kåren till representation, samt stipendium till en teknolog.

Stiftelsen Åke Bäckmans resestipendium
1969 upprättade Åke Bäckman sitt testamente om att större delen av hans kvarlåtenskap skulle
tillfalla Chalmers. En andel av kvarlåtenskapen skulle gå till vård av familjegraven.
Ändamål: ”stipendier tilldelas en eller flera från Högskolan utexaminerade arkitekter att användas
för studieresor. ”
Utdelning: 10 000 kr delades ut till en utexaminerad arkitekt, Julia Madås, för en resa till New York
för att studera platser för gemenskap utan konsumtion. Stipendiaten beviljades även stipendium ur
Ernst M Frimans Stipendiefond för samma resa.
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Stiftelsen Fredrik H Lamms donationsfond
8:e juni 1937 överlämnade professor Fredrik Lamm femtusen kronor till Chalmers för att inrätta en
resefond.
Ändamål: ”bidrag till den elektrotekniska fackavdelningens studieresa”
Utdelning: 8 514 kr lämnades i bidrag för deltagatande för två personer, vid institutionen för energi
och miljö, vid XIICHILE-konferensen i Valencia .

(Professor Lamm, längst till vänster med tidning, med E-ingenjörer i ett elektromaskinlabb 1907.

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

Stiftelsen Gustav Goldkuhls stipendiefond
Fonden övertogs 1984 av Chalmers då den tidigare förvaltaren Tekniska Institutet i Stockholm
upphört. Gustav Goldkuhl var rektor vid Tekniska Institutet i Stockholm och utexaminerades från
Chalmers tekniska institut 1913. Fonden instiftades 1961.
Ändamål: ”premie utdelas till en eller flera förtjänta elever”
Utdelning: Hanteras inom donationsstipendierna och ett stipendium á 7000 kr delades ut.
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Stiftelsen F Hjorts fond
Som ett tack för den stora gästfriheten och undervisningen som F Hjort fick ta del av under sin tid
som elev vid Chalmers 1871-1873, översände han 1917 5 000 kr för att bilda en fond vid instituet.
F. Hjort var boende i Kristiania, Norge.
Ändamål: ”til lovende, arbeidsomme elever, som måtte behöve assistance i sin studietid.”
Utdelning: Hanteras inom donationsstipendierna och ett stipendium á 7000 kr delades ut.

Stiftelsen 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.
Ändamål: ”bidrag till studieresor, helst inom Sverige, till studerande vid Chalmers Tekniska Högskola.
Resebidragen skola därvid fördelas mellan studerande inom hel årskurs, helst V. 3 och eljest V. 4.”
Utdelning: Sammanlagt 5 000 kr delades ut till två studenter avseende en studieresa kopplad till
deras examensarbete i V-programmet, ”Bicycle speed streets – a possible contribution to the vision
zero”. Studieresan går till Mûnster (Tyskland), Utrecht/Houten (Holland) och Rotterdam (Holland),
för att studera cykelfartsgator, gator för cyklister där bilister får köra, men på cyklisterns villkor (fart).

Stiftelsen Simeon Schwartz´s fond för silikatkemisk forskning vid Chalmers
tekniksa institut
1929, till minnet av sin avlidne make, disponent Simeon Schwartz, grundare och ledare av
Aktiebolaget Göteborgs Porslinsfabrik, överlämnade Anna Swartz tio tusen kronor i samband med
institutets hundraårsjubileum, för att inrätta en fond för silikatkemisk forskning. Fonden gjorde stor
nytta vid Chalmers och stödde bland annat professor Arvid Hedvall.
Då silikatkemisk forskning ej längre är aktuell gjorde dekanus för sektionen för Kemi Jan-Olov
Liljenzin en omtolkning om andemeningen och översättning till dagens situation och föreslog en
inriktning mot keramteknologi.
Ändamål: ”understödjande av silikatkemisk forskning. Räntan bör enligt min mening oavkortat
disponeras av professorn i denna del av kemiska teknologien för nämnda syftemål”
Utdelning: 5000 kr delades ut som stöd för att delfinansiera forskaren Johan Karlsons deltagande vid
25th European Conference on Biomaterials (Madrid, Spanien). Johan Karlsson belönades för bästa
presentation på avslutningsceremonin. Tre av 500 presentationer fick denna utmärkelse.
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Stiftelsen Posseska fonden
Statuterna för Posseska fonden upprättades 1906 av E. Brobäck, då ej några bestämmelser av
donatorn själv uppställts.
Ändamål: ”stipendiet skall tilldelas en behövande och om god flit och god vandel vitsordad elev i
Högre Avdelningens tredje eller fjärde årskurs, men skall stipendiaten tillika hava varit ”C:S:”+ist i
minst tre/3/ terminer, inberäknat den, då stipendiet utdelas.”
Utdelning: 5000 kr delades ut som stipendium till en teknolog, genom teknologföreningen C.S., allt
enligt statuterna.

Texten i detta dokument är sammanställt från testamenten, gåvobrev, myndighetskontakter,
Chalmersbibliografier, tjänstemannaskrivelser, beslut av stiftelsen, förslag från institutioner,
ansökningshandlingar och korrespondens via brev och e-post. Alla foton kommer från Chalmers bildbank
Sammanställning av Mattias Königsson, donationsfondsansvarig
Stiftelsen Chalmers tekniska högskola
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