Bilaga 1
Frans Schartau-stiftelser

Stiftelseår /Ändamål

Not.

Knut Bohmans stiftelse

1917 till Frans Schartaus Handelsinstitut, premier o stipendier till institutets

Gåvobrev 1917

elever, resestipendier åt dess lärare el annat ändamål till främjande av institutets
verksamhet (dock ej för ordinarie utgifter)
Knut Forsbergs stiftelse

1919 till Schartaus handelsinstitut/Stockholms handelsgymnasium, premier vid

Testamente 1919

mottogs 1921

avslutningarna i form av litterära verk till elever vid institutet som utmärkt sig
Knut Alexander Odelius stiftelse

1925 till Frans Schartau handelsinstitut, stipendium till välartad medellös el

Gåvobrev 1925 + 1927

mindre bemedlad elev som visat begåvning o fallenhet för köpmanskap

Anna och Fritz Branders

1952 till Stockholms stads handelsgymnasium/Frans Schartaus handelsinstitut,

Gåvobrev 1952

stipendium till avgående välmeriterad manlig elev vid för studieresa utomlands

Permutation 2011: ”en el flera, dock högst 20,
avgående…” ej beviljat för ”manlig”

stipendiestiftelse
Stockholms stads

1952 till förmån för eleverna vi den skola som närmast ersatte Stockholms

1952/1967 pensionsåtagande vid stadens

Handelsgymnasiums

handelsgymnasium, till något ändamål vartill stadens anslag inte kunde påräknas

övertagande av Frans Schartaus Handelsinstitut,

legatstiftelse

därefter till elever
1955 till Stockholms stads handelsgymnasium Frans Schartaus Handelsinstitut,

Syskonen Feinsteins

Testamente 1955 Permutation 1977 o 1996

till elever såsom uppmuntran till språkstudier

stipendiestiftelse Stockholm
Gulli Lindströms stiftelse

1957 till Stockholms stads handelsgymnasium, Frans Schartaus handelsinstitut,

(grundfonden)

stipendier till begåvade mindre bemedlade elever
1965 till Stockholms stads handelsgymnasium, Frans Schartaus handelsinstitut,

Vera Svenssons

stipendium åt elever vid institutet i behov av ekonomiskt understöd som visar

stipendiestiftelse

tillfredsställande intresse och fallenhet för sina studier.

Testamente 1957
Testamente 1965 staden mottog 2003

1951 Premium vid årsavslutning till elev i helårskurs m bästa resultat i de ämnen

Bildad vid rektor Ws frånfälle 1951, undervisade vid

Rektor H Wiklunds

rektor Wiklund undervisade: svensk handelskorrespondens, stenografi och

BarLock institutet, nedlagt 1974, fonden till staden

premiestiftelse (ej riktad till

maskinskrivning

och kurserna sedermera vid Frans Schartaus gymn

Frans Schartau)

vid Zinkensdamm

