
 

Viktigt att känna till om 
Aagot och Christian Storjohanns 
Minnesfond för värmländsk kultur 

Fonden grundas på ett testamente av disponenten Christian Storjohann (1868-
1954), upprättat i samråd med hans hustru Aagot Storjohann. 

Landshövdingen i Värmland är ständig ordförande i fondens styrelse och stiftets 
biskop ständig ledamot.  De övriga som ingår i styrelsen är utsedda av Landstinget i 
Värmland, Domkapitlet i Karlstads stift, Värmlands Hembygdsförbund och 
Värmlands fornminnes- och museiförening. Styrelsen sammanträder i april varje år 
för att ta ställning till inkomna stipendie- och bidragsansökningar.  

Ansökningarna ska vara länsstyrelsen till handa senast den 15 februari respektive år. 
Adressen: Länsstyrelsen, 651 86 Karlstad. 

Fondens ändamål är enligt stiftelsens stadgar (paragraf 1): 

dels att främja mindre bemedlade men särskilt studiebegåvade värmländska 
ungdomar som studerar vid högra läroanstalter, 

dels att stödja kulturella ändamål av speciellt intresse för Värmland, såsom bland 
annat hembygdsrörelsen, bevarandet av minnesvärda byggnader samt 
bildningsarbetet inom länet. 

Möjligheten att få bidrag ur fonden uttrycks på följande sätt i paragraf 1: 

”Företrädesrätt för erhållande av bidrag ur fonden tillkommer ungdom född i Säffle 
med omnejd eller härstammande därifrån samt kulturella ändamål av intresse för 
Säffle och Karlstad med omnejd.” 

På nästa två sidorna finns blanketten med instruktioner för den som vill ansöka 
om stipendium eller bidrag ur fonden.  

 

 



 

Denna ansökan gäller (sätt kryss i lämplig ruta): 

□ stipendium 

□ bidrag 

ur Aagot och Christian Storjohanns Minnesfond för värmländsk kultur. 

Ansökan gäller följande ändamål: 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………. 

(Krävs ytterligare utrymme, bilägg en särskild sida!) 

► Handlingar som ska medfölja ansökan om stipendium: 

1 Åldersbevis, där även födelseort framgår 
2 Intyg om pågående studier – ange läroanstalt! 
3 Betyg från tidigare genomgången utbildning (till exempel avlagd studentexamen) 
4 Uppgift om eventuella studiebidrag eller stipendier från staten eller från annat håll. 
5 Bestyrkt uppgift om sökandens senaste taxering till statlig inkomstskatt. Om sökanden är 
omyndig, ska motsvarande uppgift för föräldrar lämnas 
6 Andra handlingar som kan belysa sökandens stipendiebehov 

För att en stipendieansökan ska kunna prövas av fondstyrelsen krävs det att samtliga dessa 
uppgifter (1-6) finns med i ansökan. 

►En ansökan om bidrag till andra ändamål, i linje med stadgarnas paragraf 1, bör åtföljas av 
alla handlingar som har relevans för styrelsens bedömning av ansökan. 



 

 

Sökande…………………………………………………………………………………. 

 

Adress………………………………………………………………………………….. 

 

Postadress……………………………………………………………………………….. 

 

E-postadress……………………………………………………………………….…… 

 

Telefonummer:……………………………………………………………………………. 

  

Insänds senast den 15 februari till: 

Länsstyrelsen, 651 86 Karlstad. 

 

  

 

 


