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Stiftelserna
J C Kempes Minne
och
Seth M Kempes Minne

Seth M Kempe 1857 – 1946

Stiftelserna har till huvudsakligt syfte att ifråga om Västernorrlands, Västerbottens och Norrbottens län främja vetenskaplig forskning samt vetenskaplig och annan undervisning och utbildning, så ock religiösa, välgörande, sociala,
konstnärliga och andra därmed jämförliga kulturella ändamål ävensom att främja nämnda läns jordbruksnäring.

Lotty Bruzelius
– Kempestiftelsernas grundare
Lotty Bruzelius föddes 1855, dotter till J C
Kempe i hans äktenskap med Charlotte, född
Franzén. När Lotty var 17 år dog hennes far.
För att kunna skifta arvet mellan JC:s 12 barn,
varav 11 överlevde honom, bildades 1873 Mo och
Domsjö AB. Detta arv kom att framgångsrikt förvaltas av Lottys bröder, av vilka Seth, född 1857,
stod henne närmast.

				

Vid 27 års ålder gifte sig Lotty med professorn
och livläkaren hos Oskar II, Ragnar Bruzelius,
som var änkling efter Lottys syster Helena. De
fick dottern Ragna, som emellertid gick bort 1924.
Lotty Bruzelius blev tidigt änka och ägnade sig
då åt välgörenhet. Hennes omtanke och gåvor
riktades framförallt mot landets tre nordligaste län.
Till höger: Lotty Bruzelius med dottern Ragna.

Stiftelsernas förvaltning
Stiftelserna förvaltas av en gemensam styrelse
vars ledamöter är Alice Kempe, Fil. Dr. Torbjörn
Widmark och Professor Jacob Odeberg.
Ordförande är sedan 2018-07-01 jägmästare Alice
Kempe, barnbarnsbarn både till Seth M Kempe
och till hans syster Bertha Salin. Ordföranden
och Torbjörn Widmark utgör Stiftelsernas arbetsutskott. Suppleanter är civilingenjör Henrik Essén,
chefsjurist Lars Ericson och Fil dr Mikael Sellin.
Tekn lic. Carl Kempe, sonson till Seth M Kempe, är
numera ständig sekreterare.

Stiftelserna har sitt säte i Örnsköldsvik och står
under tillsyn av Länsstyrelsen i Västernorrlands
Län. Stiftelsernas revisorer är Benne Odén,
Örnsköldsvik, och auktoriserade revisorn Rikard
Grundin, Ernst & Young, Örnsköldsvik.
Stiftelserna är numera i första hand forskningsstiftelser, som har till huvudsakligt syfte att i
Västernorrlands, Västerbottens
och
Norrbottens län främja vetenskaplig forskning samt
vetenskaplig och annan undervisning och
utbildning.

För ytterligare information, se Stiftelsernas hemsida, www.kempe.com.
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verksamhetsberättelse för

Stiftelsen

J C Kempes Minne
Stiftelsen

Seth M Kempes Minne
Till Luleå Tekniska Universitet (LTU) har
anslagits 29 Mkr, i första hand till utrustning till
Träteknik i Skellefteå, till Tribolab, till Hydrometallurgiska studier och till Beräkningskluster, samt till postdocs för tillämpad AI.

Genom gåvobrev 361107 skapade Professorskan Lotty Bruzelius, född Kempe, Stiftelsen J C
Kempes Minne (JCK). I hennes testamente
361211 förordnades Stiftelsen Seth M. Kempes
Minne (SMK), som började sin verksamhet efter
hennes bortgång 410111.

SLU Umeå har totalt erhållit 21 Mkr.
Större anslag har gått till ett postdoc-program för
Tandem Forest Values, och ett för Gran- och tallgenomik och för postdocs till en forskare, som
fått högsta betyg av ERC, samt till en Plattform
för studier av dikesrensning, ett Atomkraftsmikroskop och till en doktorand för studier av växtpopulationer.

Styrelsen för Stiftelserna avger härmed
berättelse över verksamheten under år 2019,
det 83:e verksamhetsåret för JCK och det 78:e för
SMK.
Styrelsen har under året haft två ordinarie
sammanträden
och
ett
per
capsulam
sammanträde. Dessutom har styrelsen gjort en
studieresa till LTU.

Umeå Universitet har mottagit totalt 42 Mkr.
De största anslagen har gått till postdoc-program
för Kemi, MIMS och Datavetenskap (AI) samt utrustning för Fysik, ett Fluorecensljusmikroskop,
utrustning för Hypoxisk forskning, en Flödescytometriplattform och ett High content
screening mikroskop.

Marknadsvärdet av Stiftelsernas förmögenhet 2019-12-31 efter avdrag för skulder var
5 173 Mkr, siffrorna inom parentes är för 2018
(3 332 Mkr).
Baserat på marknadsvärdet var förmögenheten till
56 % placerad i aktier Holmen A, 12 % i aktier
Holmen B, och 32 % i övriga likvida tillgångar.

Örnsköldsviksområdet har erhållit 10 Mkr.
Region Västernorrland har ingått ett samarbete
med UMU rörande forskning vid Örnsköldsviks
sjukhus, där Stiftelserna bidragit med hälften,
6,75 Mkr. MIUN har också fått ett par större anslag för samarbete med MoRe Research om Varmpressningsteknik och Optimerade fiberegenskaper.

Årets intäkter uppgick till 123 Mkr (109 Mkr).
I enlighet med Stiftelsernas ändamål utdelades
102 Mkr (85 Mkr).
Antalet beviljade anslag var 68 med ett genomsnittligt belopp av cirka 1,5 Mkr.
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balansräkning för

Kempestiftelserna 2019
Mkr

2015

2016

2017

2018

2019

A-aktier i Holmen AB

239

239

239

239

244

B-aktier i Holmen AB

56

56

56

56

56

Tillgodo på bank och i aktier

425

428

623

800

870

Summa

720

723

918

1095

1170

609

617

798

949

987

4

4

3

8

5

Beviljade ej uttagna anslag

107

102

117

138

178

Summa

720

723

918

1095

1170

Tillgångar

Eget kapital och skulder
Stiftelsekapital
För anslag disponibla medel

Stiftelsernas aktier i Holmen AB hade vid årsskiftet ett marknadsvärde av 3 518
Mkr vid kursen 295 kr/aktie för A och 285,2 för B. Stiftelsernas aktieinnehav
uppgår till 7,4 % av aktiekapitalet i Holmen AB.
5-årssammanfattning
Sett över fem år (2015 - 2019) har Stiftelserna delat ut 396 Mkr av vilka 4
Mkr återlagts. Luleå Tekniska Universitet har tilldelats netto 108 Mkr, Umeå
Universitet 189 Mkr, SLU och SkogForsk tillsammans 69 Mkr och Mittuniversitetet och annan forskning i Örnsköldsvik 24 Mkr.
År

2015

2016

2017

2018

2019

Nettoförmögenhet, Mkr

2 617

3 105

3 889

3 332

5 173

Summa intäkter, Mkr

78

81

90

109

123

% av nettoförmögenhet

3,0

2,6

2,3

3,3

2,4

Summa beviljat, Mkr

67

69

73

85

102

% av intäkterna

85

85

81

78

83
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AI

Artificiell Intelligens, AI, har blivit ett allt viktigare
forskningsfält och UMU visade sig ha så starka forskare under ledning av Erik Elmroth att de kom med i
KAW:s stora satsning WASP. Senare har denna satsning kompletterats av en annan Wallenbergstiftelse
med 750 Mkr till de mjuka och etiska frågorna rörande AI, som leds av Virginia Dignum vid UMU.
Stiftelserna började redan 2016 att ge postdocstipendier till nyrekryterade AI-forskare vid
UMU och har kompletterat detta program med

ett nytt postdoc-paket i år. Samtidigt har LTU rekryterat en mycket framstående forskare i til�lämpad AI, Marcus Liwicki, som också tilldelats
ett postdoc-paket för att underlätta nyrekrytering.
Begreppet ”intelligens” kan diskuteras, men AI har
blivit ett modeord som inbegriper begrepp som digitalisering, informatik och machine learning. Det är
viktigt att vår region håller sig framme på området
oberoende av vad man kallar det.

Klinisk forskning i Örnsköldsvik
Örnsköldsviks sjukhus är det sjukhus, förutom
regionsjukhuset i Umeå, som ligger närmast UMU.
Sjukhuset har länge spelat en viktig roll för ATläkare, men landstinget i Västernorrland har inte
visat något större intresse. Nu har Västernorrland
fått en ny regiondirektör, som ser samarbete med
universitetssjukhuset i Umeå som en bra sätt att
underlätta rekrytering till sjukvården i regionen.
Projektet ska stärka den akademiska miljön för
medicinsk forskning i Örnsköldsvik sjukvårds-

område för att öka aktiviteten och kvaliteten på
klinisk forskning i Örnsköldsvik och därmed vårdens kvalitet samt att främja hållbar bemanning
genom att öka sjukvårdsområdets attraktionskraft.
Samma typer av samarbeten har UMU framgångsrikt etablerat med andra sjukhus, vilket gjort att både
regionen och Örnsköldsviks kommun engagerat sig
kraftfullt. Under de initiala 3 åren står Stiftelserna
för halva kostnaden.

Studiebesök

Styrelsen gjorde i september ett studiebesök vid LTU för att följa upp givna anslag.
På bilden styrelsen tillsammans med Rektor

Birgitta Bergvall Kåreborn och ständige
sekreteraren vid en av de apparater Stiftelserna
finansierat. På bilden saknas Mikael Sellin.
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Margareta Kempe
Margareta Kempe, född den 24 april 1939, gick bort den 27 augusti 2019.
Hon har alltsedan 1982 haft en allt viktigare roll i Stiftelsernas administration.
Margareta Kempe är den, som efter Erik Kempe betytt mest för Kempestiftelserna. Erik Kempe såg till att
forskning infördes som ändamål för Stiftelserna efter den lagändring 1941, som gjorde detta ändamål skattefritt. Idag är Stiftelserna en ren forskningsstiftelse. Erik hjälpte också Anna Hwass att ordna sitt testamente,
vilket tillförde Stiftelserna ytterligare MoDo-aktier.
Margareta säkerställde Stiftelserna skattestatus 1986, vilket inneburit att norra Sverige tillförts 100-tals
miljoner extra i anslag. Hon har även givit Stiftelserna ett förenklat och effektivt administrativt system som
fortfarande fungerar utmärkt med över 300 aktiva ärenden och hundratals utbetalningar per år. Slutligen har
hon efter 12 års forskning skrivit boken om Stiftelsernas donator Lotty Bruzelius, ”den okända”, som därmed
blivit känd för framtidens styrelser.
Ett omdöme av en god vän:
”Margareta hade en otrolig känsla för vad som var rätt och
fel och stod för vad hon tyckte. Hon arbetade och fanns
som stöd för alla som stod henne nära. Hon önskade eller
försökte aldrig stå i centrum, Hon fanns där som ett otroligt
stöd och visdom med ris och ros.”

Margareta Kempe 1988

Kempestiftelserna

Adress: Kempestiftelserna, Box 70, 891 22 Örnsköldsvik
Telefon: 070 - 59 03 693
E-post: info@kempe.com
Hemsida: www.kempe.com

Tr yckt p å Inve rcote Cre ato 200 g r.

Många har haft en stor fördel av att få ta del av hennes
kreativitet, förmåga att minnas och analysera vad som hänt
och komma med okonventionella lösningar på problem.
Hennes minne kommer att leva vidare hos oss som nu för
Stiftelsernas verksamhet och traditioner vidare.
För att befästa minnet av Margareta och hennes insats har
Stiftelserna mottagit en donation i hennes namn på 200 000
aktier Holmen A. Därmed har Stiftelserna 12 miljoner aktier
i Holmen.

