
Vedtekter 

L. A. Engers Legat til fremme av tekniske og industrielle formål. 

 

§ 1. Legatet er opprettet av fabrikkeier L. A. Enger til fremme av tekniske og industrielle formål.* 

§ 2. Fondets grunnkapital er 50 000 kroner, men blir efterat mulige utgifter ved dets bestyrelse 

er dekket å forsøke på den måte at der årlig henlegges 20 – tyve – procent av fondets 

renteavkastning inntil kapitalen er nådd til 100 000 kroner, fra hvilken tid hele 

renteavkastningen – fradradd mulige utgifter – blir å anvende.  

§ 3. Renteavkastningen med de ovennevnte innskrenkninger skal anvendes til fremme av 

lovende opfinnelser eller eksperimenter på det tekniske eller industrielle område, særlig 

sådanne som antas å kunne få økonomisk betydning for Norges næringsliv.  

§ 4. Legatet bestyres av 3 i Oslo eller omegn bosatte menn, som er villige til å utføre dette 

arbeid som tillitshverv. Av disse opnevnes en med suppleant av direksjonen for Den 

Polytekniske Forening i Oslo, en med suppleant av professorrådet ved Den Tekniske Høiskole i 

Trondheim og den tredje også med suppleant – av disse to i fellesskap – fortrinsvis blant 

forretningskyndige menn av legatstifterens slekt. Som dette tredje medlem fungerer Ivar Enger 

så lenge han dertil måtte være villig.  

Medlemmene fungerer i 3 år, men kan gjenvelges.  

Hvis nogen av de ovennevnte institusjoner skulde ophøre å eksistere, skal styret opnevnes av 

institusjoner, som på den tid nærmest måtte innta tilsvarende stilling i samfundet.  

§ 5. Fondets kapital ydes i form av en 5 %’s rentebærende pantobligasjon i A/S Hunton Bruk’s 

eiendommer i Gjøvik med prioritet efter nu påhvilende panteheftelser. Denne obligasjon skal stå 

uopsigelig fra legatets side. A/S Hunton Bruk kan derimot innfri obligasjonen når som helst det 

så måtte ønske, hvorefter i tilfelle kapitalen blir å anbringe mot betryggende sikkerhet efter de 

for utlån av offentlige stiftelsers midler gjeldende forskrifter.  

§ 6. Utdelingen foregår som regel en gang om året, i april, og efter styrets avgjørelse i sådanne 

porsjoner, som dette måtte bestemme og efter offentlig konkurranse.  

De som har mottatt bidrag av fondet har å avgi innberetning om anvendelsen av de bevilgede 

midler til legatets styre innen et år efter utbetalingen.  

Samme stipendiat kan tildeles fornyet bevilgning.  

Styret fører protokoll over sine handlinger.  

 

* i henhold til fabrikkeier L. A. Engers skrivelse av 12. januar 1912.  


