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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE  
 
Ändamål 
 
Stiftelsens ändamål är enligt stadgarna att utan vinstsyfte för viss enskild person eller 
organisation främja vetenskaplig undervisning och forskning samt vård, fostran och 
utbildning av barn och ungdom. 
 
Dessutom, men endast i en omfattning som inte står i strid med Stiftelsens i  
första stycket angivna huvudsakliga ändamål, må Stiftelsen även främja välgörande, 
sociala, konstnärliga, idrottsliga eller andra därmed jämförliga kulturella eller eljest 
allmännyttiga ändamål. 
 
Främjande av ändamålet 
 
Stiftelsen har främjat ändamålen genom att ha beviljat anslag enligt nedan: 
 
 
Område (tkr) 2019 2018 
 
Vetenskaplig undervisning och forskning  87 853 83 178 
   (varav Crafoordpriset 6 000 6 000) 
Vård och fostran av barn och ungdom 17 553 9 607 
Övriga ändamål 1 277 1 072 
Totalt 106 683 93 857 
 
 
 
 
 
 
För mer information hänvisas till Stiftelsens hemsida, www.crafoord.se 
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Flerårsöversikt (mkr) 2019 2018 2017 2016 2015 
      
Stiftelsens intäkter 140  133 123  117 111 
Förvaltningsresultat 132  125 117 111 105  
Årets resultat 177  170 223 164  166 
      
Eget kapital 2 123 2 049 1 971  1 850  1 776 
Marknadsvärde 3 833 3 077 3 335  3 135  2 917  
Fritt eget kapital 535 506 534  466 456 
      
Beviljade anslag 107 94 104 98 82 
Beviljade anslag, antal 
mottagare 367 347 481 449 406 
      
Rullande femårsmedeltal 
i % på beviljade anslag 85 86 86 83 81 
 
 
 
Till styrelsens förfogande står Stiftelsens fria egna kapital som per 31 december 2019 
uppgår till 534 916 378 kr. 
 
 
Styrelsen disponerar kapitalet på följande sätt: 
 

 

 kronor 
Årets avsättning till bundet kapital 46 000 000 
Till bidrag från Stiftelsen avsätts totalt 110 208 139 
I ny räkning balanseras 378 708 239 
Totalt 534 916 378 
 
Stiftelsens resultat och ställning övrigt framgår av efterföljande resultat- och 
balansräkning med tillhörande noter. 
 
Alla belopp i den följande texten är i tkr om inte annat särskilt anges. 
  

RESULTATRÄKNING 
   

 Not 2019 2018 
 1   
Stiftelsens intäkter    
Utdelningar   103 235  95 001 
Ränteintäkter   37 102  37 694 
Övriga intäkter   24 24 
Summa stiftelsens intäkter   140 361  132 719 
        
Stiftelsens kostnader        
Övriga externa kostnader   -3 788 -2 766 
Personalkostnader inkl styrelsearvoden 2 -4 117 -4 861 
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar   -186 -131 
Summa stiftelsens kostnader   -8 091 -7 758 
    
Förvaltningsresultat   132 270 124 961 
        
Finansiella poster       
Realisationsresultat   45 104 44 804 
Summa finansiella poster   45 104 44 804 
        
Årets resultat   177 374 169 765 
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BALANSRÄKNING 
 

  Not 2019-12-31 2018-12-31 
 1   
Tillgångar    
    
Anläggningstillgångar       
        
Materiella anläggningstillgångar       
Byggnad och mark 3 1 822  1 875 
Inventarier 4 717 325 
Summa materiella anläggningstillgångar   2 539 2 200 
        
Finansiella anläggningstillgångar       
Aktier i koncernföretag  105 105 
Andra långfristiga värdepappersinnehav 5 1 950 781 2 016 582 
Summa finansiella anläggningstillgångar   1 950 886 2 016 687 
Summa anläggningstillgångar   1 953 425 2 018 887 
        
Omsättningstillgångar       
        
Kortfristiga fordringar       
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter   11 706 12 293 
Summa kortfristiga fordringar   11 706 12 293 
        
Kortfristiga placeringar       
Övriga kortfristiga placeringar 6 170 425 52 865 
Summa kortfristiga placeringar   170 425  52 865 
        
Kassa och bank       
Kassa och bank   74 447 47 507 
Summa kassa och bank   74 447 47 507 
Summa omsättningstillgångar   256 578 112 665 
        
Summa tillgångar   2 210 003 2 131 552 

 
  

   
 Not 2019-12-31 2018-12-31 

    
Eget kapital och skulder    
    
Eget kapital 7     
Bundet eget kapital       
Bundet eget kapital vid räkenskapsårets början   1 543 073 1 437 073 
Förändringar av bundet eget kapital   45 000 106 000 
Bundet eget kapital vid räkenskapsårets slut   1 588 073  1 543 073 
        
Fritt eget kapital       
Fritt eget kapital vid räkenskapsårets början   505 883 534 223 
Överfört till och från bundet eget kapital   -45 000 -106 000 
Beviljade och återförda bidrag   -103 341  -92 105 
Årets resultat   177 374 169 765 
Fritt eget kapital vid räkenskapsårets slut   534 916  505 883 
Summa eget kapital   2 122 989  2 048 956 
        
Långfristiga skulder      
Skulder till koncernföretag   101  101 
Beviljade ej utbetalda bidrag 8 16 720 21 175 
Summa långfristiga skulder   16 821 21 276 
        
Kortfristiga skulder       
Leverantörsskulder   403 78 
Beviljade ej utbetalda bidrag   69 155  60 654 
Övriga skulder   219 226 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter   416 362 
Summa kortfristiga skulder   70 193  61 320 
        
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER   2 210 003  2 131 552 
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NOTER 
  
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper 
  
Allmänna upplysningar 
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och 
Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2016:10 om årsredovisning i mindre 
företag (K2).  
 
Anläggningstillgångar 
Materiella anläggningstillgångar 
Tillämpade avskrivningstider: 
Byggnader  50 år 
Markanläggningar   20 år 
Inventarier   5 år 
 
Finansiella  anläggningstillgångar  
Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärdet om inte annat anges 
nedan. Värdepapper förvaltas och värderas som en portfölj oavsett om tillgången i 
fråga är kortfristig eller långfristig. I de fall portföljens totala bokförda värde 
överstiger verkligt värde görs nedskrivning till verkligt värde. 
 
Som kortfristiga placeringar redovisas placeringar som förfaller inom ett år. 
 
Tillgångarnas marknadsvärde 
Tillgångarnas marknadsvärde definieras som värdepapper upptagna till 
marknadsvärde och övriga tillgångar till bokfört värde.  
 
Beviljade ej utbetalda bidrag 
Beviljade bidrag skuldförs vid beslutstillfället. Bidrag som utbetalas inom ett år  
bedöms som kortfristiga. 
 
Eget kapital 
Eget kapital delas in i bundet och fritt kapital.  
 
Bundet eget kapital utgörs av donationskapital (ursprungligt donationskapital och 
tillkommande donationer), realisationsresultat samt övriga kapitaliseringar enligt 
styrelsebeslut. Bundet eget kapital är ej tillgängligt för utdelning. 
 
Fritt eget kapital utgörs av kvarstående balanserade medel.  
 
 
 
 

Not 2 Medelantalet anställda 
  2019 2018 
   

Medelantalet anställda 2 3 
 
Not 3 Byggnad och mark 
  2019-12-31 2018-12-31 
   

Ingående anskaffningsvärden 3 382 3 382 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 3 382 3 382 
      
Ingående avskrivningar -1 507 -1 454 
Årets avskrivningar -53 -53 
Utgående ackumulerade avskrivningar -1 560 -1 507 
      
Utgående redovisat värde 1 822 1 875 
  
Not 4 Inventarier 
  2019-12-31 2018-12-31 
   

Ingående anskaffningsvärden 2 136 2 030 
Inköp 525 106 
Försäljningar/utrangeringar -503 0 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 2 158  2 136 
      
Ingående avskrivningar -1 811  -1 733 
Försäljningar/utrangeringar 503 0 
Årets avskrivningar -133 -78 
Utgående ackumulerade avskrivningar -1 441 -1 811 
      
Utgående redovisat värde 717 325 
 
Not 5 Andra långfristiga värdepappersinnehav 
  2019-12-31 2018-12-31 
   

Ingående anskaffningsvärden  2 016 582 1 944 919 
Investeringar 248 330 295 644 
Försäljningar -196 571 -217 581 
Omklassificeringar -117 560 -6 400 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 1 950 781 2 016 582  
Utgående redovisat värde 1 950 781 2 016 582 
   
Realisationsresultat 45 104 44 804 
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 2019-12-31 2018-12-31 
   
Aktier   
Anskaffningsvärde 1 329 203 1 319 563 
Marknadsvärde 2 967 280 2 320 846 
 
Övriga värdepapper   
Anskaffningsvärde 621 578 697 019 
Marknadsvärde 622 191 637 757 
   
Summa anskaffningsvärde 1 950 781 2 016 582 
Summa marknadsvärde 3 589 471 2 958 603 
 
Not 6 Övriga kortfristiga placeringar 
 2019-12-31 2018-12-31 
      

Ingående anskaffningsvärden övriga värdepapper 52 865 46 465 
Omklassificeringar 117 560 6 400 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 170 425 52 865 
 
Utgående redovisat värde 170 425 52 865 
   
Summa anskaffningsvärde 170 425 52 865 
Summa marknadsvärde 154 345 56 348 
 
Not 7 Eget kapital 
   Bundet eget Fritt eget Totalt 
   kapital kapital   
Belopp vid räkenskapsårets början 1 543 073 505 883 2 048 956 
Beviljade anslag   -106 683 -106 683 
Återförda anslag   3 342 3 342 
Årets resultat    177 374 177 374 
Omfört till/från bundet eget kapital 45 000 -45 000 0 
     
Belopp vid räkenskapsårets slut 1 588 073 534 916 2 122 989 
  
Not 8 Långfristiga skulder 
  2019-12-31 2018-12-31 
      

Beviljade ej utbetalda bidrag som förfaller efter fem 
år från balansdagen 1 450 1 760 
  1 450 1 760 
  
  

 
 Lund den 18 mars 2020 

 
 
 
 

 
 

 Ebba Fischer  
 ordförande  
   
 
 

Sven Lidin 

 
 

 
 

Måns Magnusson 
   
   
 
 

Lennart Nilsson 

  
 

Margareta Nilsson 
   
   
 
 

Hans Petersson 

  
 

Solfrid Söderlind 
   
   
 
 

Lynn Åkesson 

  
 

Leif Andersson 
  VD 
   
  

 
 

   
Min revisionsberättelse har lämnats den 18 mars 2020 

 
 
 
 

Jakob Ekman 
Auktoriserad revisor 
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 Revisionsberättelse
Till styrelsen i Crafoordska stiftelsen
Org.nr 845001-0668

Rapport om årsredovisningen
Uttalanden
Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Crafoordska stiftelsen för rä-
kenskapsåret 2019.

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovis-
ningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av stiftelsens 
fi nansiella ställning per den 2019-12-31 och av dess fi nansiella resultat för året 
enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovis-
ningens övriga delar.

Grund för uttalanden
Jag har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god 
revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i 
avsnittet Revisorns ansvar. Jag är oberoende i förhållande till stiftelsen enligt 
god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt 
dessa krav.
Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenli-
ga som grund för mina uttalanden.

Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den 
ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar även för 
den interna kontroll som den bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredo-
visning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror 
på oegentligheter eller misstag.
 
Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för bedömningen av 
stiftelsens förmåga att fortsätta verksamheten. Den upplyser, när så är tillämp-
ligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och 
att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas 
dock inte om beslut har fattats om att avveckla verksamheten.

Revisorns ansvar
Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen 
som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på 
oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller 
mina uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen ga-
ranti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid 
kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan fi nns. Felaktigheter 
kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga 
om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska 
beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt omdöme och har 
en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen.
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Dessutom:
 - identifi erar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovis-
ningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller  misstag, utformar och utför 
granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbe-
vis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för mina utta-
landen. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegent-
ligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag, eftersom 
oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga uteläm-
nanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.

- skaffar jag mig en förståelse av den del av stiftelsens interna kontroll som har 
betydelse för min revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga 
med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala mig om effektiviteten i 
den interna kontrollen.

- utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimlig-
heten i styrelsens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.

- drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder antagandet om 
fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen. Jag drar också en slutsats, 
med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det fi nns någon vä-
sentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan 
leda till betydande tvivel om stiftelsens förmåga att fortsätta verksamheten. Om 
jag drar slutsatsen att det fi nns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag i revi-
sionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen 
om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräck-
liga, modifi era uttalandet om årsredovisningen. Mina slutsatser baseras på de 
revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan 
framtida händelser eller förhållanden göra att en stiftelse inte längre kan fortsätta 
verksamheten.

- utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i 
årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om årsredovisningen återger 
de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvi-
sande bild.

Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning 
och inriktning samt tidpunkten för den. Jag måste också informera om betydel-
sefulla iakttagelser under revisionen, däribland de eventuella betydande brister i 
den interna kontrollen som jag identifi erat. 

Rapport om andra krav enligt lagar och andra 
författningar
Uttalande
Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en revision av styrel-
sens förvaltning för Crafoordska stiftelsen för räkenskapsåret 2019. 

Enligt min uppfattning har styrelseledamöterna inte handlat i strid med stiftelsela-
gen, stiftelseförordnandet eller årsredovisningslagen. 
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DIAGRAM 
 
 

FÖRMÖGENHETSUTVECKLING 
 

 
 
 

BIDRAG FRÅN STIFTELSEN SEDAN STARTEN

 

Grund för uttalande
Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt 
denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jag är oberoende i förhål-
lande till stiftelsen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt 
yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenli-
ga som grund för mitt uttalande.

Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen enligt stiftelselagen och stif-
telseförordnandet.

Revisorns ansvar
Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed mitt uttalande, är 
att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma 
om någon styrelseledamot i något väsentligt avseende:

- företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan 
föranleda ersättningsskyldighet mot stiftelsen eller om det fi nns skäl för entledi-
gande, eller

- på något annat sätt handlat i strid med stiftelselagen, stiftelseförordnandet eller 
årsredovisningslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision 
som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder 
eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot stiftelsen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder jag pro-
fessionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela 
revisionen. Granskningen av förvaltningen grundar sig främst på revisionen av 
räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på 
min professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det 
innebär att jag fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och för-
hållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser 
skulle ha särskild betydelse för stiftelsens situation. Jag går igenom och prövar 
fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som 
är relevanta för mitt uttalande. 
 
 
Lund den 18 mars 2020
 
 
_________________________________ 
Jakob Ekman  
Auktoriserad revisor 
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BIDRAGSFÖRDELNING 2019 PÅ ÄNDAMÅL 
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BIDRAGSFÖRDELNING 2019 PÅ ÄNDAMÅL Mottagare Projekt, projekttitel Anslag tkr 
   

Lunds universitet 

TEKNOLOGI 
  

Biomedicinsk teknik Datorsimuleringar kan förbättra prediktion av 
höftfrakturer 

400 

Livsmedelsteknik En ny separationskanal som möjliggör avancerad 
karaktärisering av terapeutiska proteiner genom on-
linekoppling till synkrotronröntgen 

300 

Elektro och 
informationsteknik 

AMOS: Advanced Metal-Oxide-Semiconductor 
Devices for Low-Power Logic and High-Efficiency 
Millimetre Wave Integrated Circuits 

300 

Biomedicinsk teknik Kärlväggens längsgående rörelse och den 
resulterande skjuvningen inuti kärlväggen - dess 
funktion, underliggande mekanismer och 
implikationer för hjärt- och kärlsjukdom 

250 

Fysiska institutionen Acquisition of a flow cytometer 400 

MATEMATIK / FYSIK 

Fysiska institutionen Light in the dark — Opening a new window to 
search for Dark Matter 

1 200 

Fysiska institutionen Effektiv teori för låga energireaktioner i tunga 
kärnor 

1 200 

Fysiska institutionen Studier av hål-baserade spinn fenomen i GaSb 
nanotrådskomponenter 

400 

Matematikcentrum Self-interacting stochastic processes and particle 
systems 

300 

Atomfysik Spatial Light Modulator Beam Shaping for High-
order Harmonic Generation – Probing Fundamental 
Nonlinear Light-Matter Interaction 

200 

Fysiska institutionen Self-assembled magnetic nanostructures 1 200 
Fysiska institutionen Light Interaction in Entomological Lidar Targets 200 
Fysiska institutionen Kickstarting research into magnetic materials in 

Lund 
1 200 

Matematikcentrum Non-convex optimization and matrix functions for 
imaging 

200 

Fysiska institutionen How do electronic correlations affect classical 
spins? The case of magnetic skyrmions. 

300 
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Mottagare Projekt, projekttitel Anslag tkr 
   

KEMI 

Kemiska institutionen Controlling Active Fluids 400 
Kemiska institutionen Syntes och utveckling av nya bio-baserade 

plastmaterial från förnybara råvaror 
300 

Kemiska institutionen Liquid-liquid phase separation mediated by 
intrinsically disordered proteins 

350 

Livsmedelsteknik Quinoa processtekniker och produkt innovation 
initiativ 

300 

Kemiska institutionen Studies of dense suspensions, structure and 
dynamics - extension 

400 

Kemiska institutionen Överaktiva norrbottniska varianter av aquaporin 5 
kan avslöja ny mekanism för reglering av 
vattenkanaler 

200 

Kemiska institutionen New anti-viral drugs based on Sialic acids 400 
Kemiska institutionen Understanding entropy and enthalpy in ligand 

binding to galectins using neutron and X-ray 
crystallography 

300 

Kemisk fysik Kolloidalt Nanopartiklar I Djupa Eutektiska 
Lösningsmedel 

200 

Kemisk fysik Biomolecules as documents of the past; 
Evolutionary trees based 200 million years old 
fossils samples 

200 

BIOLOGI / GEOVETENSKAP 

Centrum för miljö-och 
klimatforskning 

Forest fires - impacts on carbon pools, climate 
forcing, and their societal perceptions during the 
early vegetation recovery years 

1 200 

Geologiska institutionen Cause and effects of tree colonization on peatlands 1 200 
Biologiska institutionen Att förstå hur växter svarar på beröring - 

identifiering av regleringsproteiner inblandade i 
tidig taktil respons i växter 

400 

Fysiska institutionen Does pollution influence cloud phase and thus 
global warming? 

500 

Biologiska institutionen Fuktsinnets molekulära mekanism 1 200 

Mottagare Projekt, projekttitel Anslag tkr 
   
Biologiska institutionen Are Cry4-expressing horizontal cells in the periphery 

of the retina in birds the sought-after 
magnetoreceptors? 

400 

Biologiska institutionen Predator-byte-interaktioner mellan tumlare, fisk 
och djurplankton studerade med hjälp av 
multibeam-ekolod 

200 

Immunteknologi Molekylära mekanismer i immuncellers svar på 
fungicider 

300 

Centrum för miljö- och 
klimatforskning 

Eko-evolutionära modeller för mutualistiska 
samhällens struktur och dynamik – nya perspektiv 
för studier av ekosystemtjänster 

400 

Biologiska institutionen Evolution av tredimensionell form och storlek hos 
en gammal insektsgrupp 

200 

Biologiska institutionen Doftreceptorernas evolution och funktion hos 
skalbaggar 

300 

Geologiska institutionen På spaning efter syrebrist i havsdjupen 300 
Fysiska institutionen A Sandy Stratosphere - mineral dust impact on 

stratospheric aerosol, cirrus clouds, and climate 
400 

Biologiska institutionen Should I stay or should I go? Immune function as a 
driver of partial migration 

400 

Biologiska institutionen Hur fick murödlorna sina färger? 400 
Naturgeografi och 
ekosystemvetenskap 

Att utöka ett unikt molnreduceringsexperiment för 
att mäta klimatförändringens effekter på tropisk 
molnskogsekologi. 

450 

Naturgeografi och 
ekosystemvetenskap 

Sötvattensrespirationens roll i kolcykeln – en 
omvärdering av den pelagiska respirationskvoten 

400 

Biologiska institutionen Genetiken bakom ekologisk artbildning: steget 
vidare från beskrivande studier av kodande 
skillnader 

500 

Biologiska institutionen Snow fly genomics 300 
Biologiska institutionen Att bygga en bakterie från början - Visualisering av 

maskineriet som styr polär tillväxt hos 
Aktinobakterier 

200 

Teknisk geologi Alternative geophysical methods for monitoring 
pollution transport at sites contaminated with 
chlorinated solvents 

400 
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Mottagare Projekt, projekttitel Anslag tkr 
   
Biologiska institutionen Are Cry4-expressing horizontal cells in the periphery 

of the retina in birds the sought-after 
magnetoreceptors? 

400 

Biologiska institutionen Predator-byte-interaktioner mellan tumlare, fisk 
och djurplankton studerade med hjälp av 
multibeam-ekolod 

200 

Immunteknologi Molekylära mekanismer i immuncellers svar på 
fungicider 

300 

Centrum för miljö- och 
klimatforskning 

Eko-evolutionära modeller för mutualistiska 
samhällens struktur och dynamik – nya perspektiv 
för studier av ekosystemtjänster 

400 

Biologiska institutionen Evolution av tredimensionell form och storlek hos 
en gammal insektsgrupp 

200 

Biologiska institutionen Doftreceptorernas evolution och funktion hos 
skalbaggar 

300 

Geologiska institutionen På spaning efter syrebrist i havsdjupen 300 
Fysiska institutionen A Sandy Stratosphere - mineral dust impact on 

stratospheric aerosol, cirrus clouds, and climate 
400 

Biologiska institutionen Should I stay or should I go? Immune function as a 
driver of partial migration 

400 

Biologiska institutionen Hur fick murödlorna sina färger? 400 
Naturgeografi och 
ekosystemvetenskap 

Att utöka ett unikt molnreduceringsexperiment för 
att mäta klimatförändringens effekter på tropisk 
molnskogsekologi. 

450 

Naturgeografi och 
ekosystemvetenskap 

Sötvattensrespirationens roll i kolcykeln – en 
omvärdering av den pelagiska respirationskvoten 

400 

Biologiska institutionen Genetiken bakom ekologisk artbildning: steget 
vidare från beskrivande studier av kodande 
skillnader 

500 

Biologiska institutionen Snow fly genomics 300 
Biologiska institutionen Att bygga en bakterie från början - Visualisering av 

maskineriet som styr polär tillväxt hos 
Aktinobakterier 

200 

Teknisk geologi Alternative geophysical methods for monitoring 
pollution transport at sites contaminated with 
chlorinated solvents 

400 
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Mottagare Projekt, projekttitel Anslag tkr 
   
Geologiska institutionen Mot den längsta tidsserien av atmosfärens 

växthusgaser och kopplingen till klimatförändringar 
- det svenska bidraget till Beyond-EPICA 

4 000 

JURIDIK 

Juridiska institutionen Egendomsskyddets omvandlingar: En rättshistorisk 
och rättsteoretisk studie 

200 

SAMHÄLLSVETENSKAP / EKONOMI 

Psykologi Evidence-based and handball-specific injury 
prevention training in youth handball - The I-
PROTECT model 

450 

Psykologi Evidens kontra övertygelse: Utveckling av 
känslomässig trygghet och anpassning hos små barn 
som växer upp i växelvis boende 

1 000 

Företagsekonomi Främjar eller avskräcker dagens forskarutbildning 
vetenskapligt pionjärskap? 

1 100 

Sociologi Vad styr ungas sociala tillit? En kvantitativ studie 
baserad på longitudinella enkätundersökningar 

1 200 

Psykologi Varför skiljer sig högern och vänstern åt i 
upplevelsen av samhälleliga hot? 

498 

Nationalekonomi Universal day care and long-run outcomes - 
Evidence from historical welfare reforms 

1 000 

Bioimaging Center Att stärka forskningen inom psykology, 
neurovetenskap och kliniska vetenskaper vid den 
nationella 7T-anläggningen 

450 

MEDICIN / ODONTOLOGI 

Kliniska vetenskaper Rökning och cancer i urinblåsa och prostata: 
Påverkar rökning prognos och spelar hereditet 
någon roll? 

300 

Experimentell medicinsk 
vetenskap 

Strukturbiologiska studier av nya målproteiner inom 
nukleotidmetabolismen och utveckling av 
cancerläkemedel 

400 

Kliniska vetenskaper Simulation-based imaging for prediction of surgery 
outcome in congenital heart disease 

600 

Kliniska vetenskaper Nya behandlingsindikationer för icke-onkologiska 
läkemedel: svensk befolkningsstudie av möjliga 
effekter på cancer 

300 

Mottagare Projekt, projekttitel Anslag tkr 
   
Kliniska vetenskaper Effekten av en stärkelserik kost bland individer med 

låg och höga antal kopior av salivamylasgenen 
300 

Laboratoriemedicin Mitotic kinase Mps1 as therapeutic target for 
chemoresistant Neuroblastoma 

400 

Laboratoriemedicin Inducing Anti-tumor Immunity with Dendritic Cell 
Reprogramming 

400 

Immunteknologi Förbättrad cancerterapi genom nya immuno-
onkologiska målmolekyler – bortom PD-1 

300 

Kliniska vetenskaper Apoptos och efferocytos som underliggande orsaker 
till nedsatt vävnadsreparation vid diabetes-
associerade kardiovaskulära komplikationer 

300 

Kliniska vetenskaper Remote control of pancreatic beta cell functions 
using magnetic nanoparticles 

1 200 

Kliniska vetenskaper Alfa amylas – en ny energiregulator påverkad vid 
Alzheimers sjukdom? 

300 

Kliniska vetenskaper New roles of apolipoprotein E in host defense and 
protein aggregation 

200 

Kliniska vetenskaper Personalized medicine in sepsis - Novel host and 
pathogen biomarkers for the prediction of short- 
and long-term sequelae in sepsis 

400 

Kliniska vetenskaper En embryonisk modell för att förstå tumörens kärna 577 
Experimentell medicinsk 
vetenskap 

Hypoxia induced responses to understand 
pathological changes in chronic lung disease 

200 

Translationell medicin Development of designer outer membrane vesicles 
for a vaccine against bacterial otitis media 

250 

Experimentell medicinsk 
vetenskap 

Dissecting the mechanisms governing the response 
to matrix stiffness modulation in cellular models of 
congenital muscular dystrophy 

300 

Laboratoriemedicin Translationell Barncancerforskning 499 
Kliniska vetenskaper  Karaterisering av melatoninreceptor funktion i 

humana pluripotenta stamceller differentierade till 
pankreatiska α och β celler 

200 

Laboratoriemedicin Att hitta de gömda faktorerna som reglerar 
bildningen av röda blodkroppar 

300 

Experimentell medicinsk 
vetenskap 

Investigating the state of alpha-synuclein protein 
aggregation in synucleinopathies 

300 
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Mottagare Projekt, projekttitel Anslag tkr 
   
Kliniska vetenskaper Effekten av en stärkelserik kost bland individer med 

låg och höga antal kopior av salivamylasgenen 
300 

Laboratoriemedicin Mitotic kinase Mps1 as therapeutic target for 
chemoresistant Neuroblastoma 

400 

Laboratoriemedicin Inducing Anti-tumor Immunity with Dendritic Cell 
Reprogramming 

400 

Immunteknologi Förbättrad cancerterapi genom nya immuno-
onkologiska målmolekyler – bortom PD-1 

300 

Kliniska vetenskaper Apoptos och efferocytos som underliggande orsaker 
till nedsatt vävnadsreparation vid diabetes-
associerade kardiovaskulära komplikationer 

300 

Kliniska vetenskaper Remote control of pancreatic beta cell functions 
using magnetic nanoparticles 

1 200 

Kliniska vetenskaper Alfa amylas – en ny energiregulator påverkad vid 
Alzheimers sjukdom? 

300 

Kliniska vetenskaper New roles of apolipoprotein E in host defense and 
protein aggregation 

200 

Kliniska vetenskaper Personalized medicine in sepsis - Novel host and 
pathogen biomarkers for the prediction of short- 
and long-term sequelae in sepsis 

400 

Kliniska vetenskaper En embryonisk modell för att förstå tumörens kärna 577 
Experimentell medicinsk 
vetenskap 

Hypoxia induced responses to understand 
pathological changes in chronic lung disease 

200 

Translationell medicin Development of designer outer membrane vesicles 
for a vaccine against bacterial otitis media 

250 

Experimentell medicinsk 
vetenskap 

Dissecting the mechanisms governing the response 
to matrix stiffness modulation in cellular models of 
congenital muscular dystrophy 

300 

Laboratoriemedicin Translationell Barncancerforskning 499 
Kliniska vetenskaper  Karaterisering av melatoninreceptor funktion i 

humana pluripotenta stamceller differentierade till 
pankreatiska α och β celler 

200 

Laboratoriemedicin Att hitta de gömda faktorerna som reglerar 
bildningen av röda blodkroppar 

300 

Experimentell medicinsk 
vetenskap 

Investigating the state of alpha-synuclein protein 
aggregation in synucleinopathies 

300 
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Mottagare Projekt, projekttitel Anslag tkr 
   
Kliniska vetenskaper Reninhämning som en ny behandling vid 

komplementmedierade njursjukdomar 
550 

Clinical Research Center Arginase-2: The Potential Role of Arginine 
Metabolism in Beta Cell Dysfunction 

500 

Translationell medicin Novel intracellular isoforms of proteins CD59 and C3 
in insulin secretion and beta cell survival 

300 

Laboratoriemedicin The molecular pathogenesis of KMT2A-rearranged 
leukemia 

1 422 

Kliniska vetenskaper Non-coding RNA-based precision diagnostics and 
therapeutics in diabetes 

200 

Experimentell medicinsk 
vetenskap 

Group A Streptococcus restrict immune responses 
by the specific ubiquitination and degradation of 
pro-IL-1beta 

200 

Experimentell medicinsk 
vetenskap 

Betydelsen av YAP och TAZ för glatt muskelfunktion 
och kärlsjukdom in vivo. 

300 

Kliniska vetenskaper Functional characterization of human Stem Cell 
Factor isoforms using 3D bio-engineered bone 
marrow proxies 

300 

Experimentell medicinsk 
vetenskap 

Translationell forskning om pulmonell hypertension 
- 3D visualisering och förbättrad behandling 

200 

Kliniska vetenskaper Creating a human disease-in-a-dish model of 
diabetes by genetically engineering iPSCs using 
CRISPR/Cas9 

480 

Kliniska vetenskaper Repairing Innate Immunity: a novel concept for 
wound healing 

200 

Kliniska vetenskaper BMI-associated DNA methylation changes in human 
pancreatic and their effect on glucose homeostasis 

275 

Experimentell medicinsk 
vetenskap 

Does the insulin-sensitizing agent Rosiglitazone 
improve adipocyte function in a cell size-dependent 
fashion? 

300 

Kliniska vetenskaper Metabolites pattern and cardiometabolic health 
under aging 

250 

Kliniska vetenskaper Genomic medicine for improved muscle health 300 
Kliniska vetenskaper A novel and fast approach to derive human 

microglia to treat brain tumor 
400 

Experimentell medicinsk 
vetenskap 

Integriners funktion i intercellulär 
cellkommunikation 

300 

Mottagare Projekt, projekttitel Anslag tkr 
   
Kliniska vetenskaper Automatiserad mikroskopisk profilering av enskilda 

bakterier för koppling till allvarliga infektioner 
450 

Experimentell medicinsk 
vetenskap 

Translational Studies of Intra-Epithelial Mast Cells in 
Chronic Respiratory Diseases 

300 

Kliniska vetenskaper Proteogenomic analysis of triple negative breast 
cancer for identification of DNA repair deficiency 
markers and neoantigen peptides 

300 

Experimentell medicinsk 
vetenskap 

Är sphingosin-1-fosfat och cystisk fibros 
transmembranregulatorer den saknade molekylära 
kopplingen mellan hjärtsvikt och lungsjukdom? 

400 

Experimentell medicinsk 
vetenskap 

Novel mechanisms for improved insulin processing 
and secretion 

200 

Experimentell medicinsk 
vetenskap 

Små datordesignade proteiner som läkemedel mot 
typ 2-diabetes 

400 

Kliniska vetenskaper The role of extracellular matrix proteins in 
atherosclerotic disease and plaque vulnerability – 
good or bad? 

300 

Kliniska vetenskaper Tinnitus och hörselns inverkan på kognitiv förmåga 300 
Laboratoriemedicin Ökat uttryck av onkgener som en direkt följd av 

genetisk instabilitet 
200 

Kliniska vetenskaper Juvenile Idiopathic Arthritis – from macrophage to 
morbidity 

300 

Laboratoriemedicin Mechanistic and functional analysis of the role of 
AXL in therapy-resistant leukemia 

300 

Experimentell medicinsk 
vetenskap 

Using precision-cut lung slices as model for 
pulmonary fibrosis and a screening platform for 
novel therapeutics 

300 

Experimentell medicinsk 
vetenskap 

Activity mapping of neuronal ensembles 300 

Experimentell medicinsk 
vetenskap 

Cell-instructive biomaterial for treating Chronic 
Obstructive Pulmonary Disease 

400 

Experimentell medicinsk 
vetenskap 

Branched Chain Amino Acid Aminotransferase 2: 
New Insights for Brain Cancer 

400 

Kliniska vetenskaper Astrocytes roll i nedbrytning av hjärnans vita 
substans 

500 
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Mottagare Projekt, projekttitel Anslag tkr 
   
Kliniska vetenskaper Automatiserad mikroskopisk profilering av enskilda 

bakterier för koppling till allvarliga infektioner 
450 

Experimentell medicinsk 
vetenskap 

Translational Studies of Intra-Epithelial Mast Cells in 
Chronic Respiratory Diseases 

300 

Kliniska vetenskaper Proteogenomic analysis of triple negative breast 
cancer for identification of DNA repair deficiency 
markers and neoantigen peptides 

300 

Experimentell medicinsk 
vetenskap 

Är sphingosin-1-fosfat och cystisk fibros 
transmembranregulatorer den saknade molekylära 
kopplingen mellan hjärtsvikt och lungsjukdom? 

400 

Experimentell medicinsk 
vetenskap 

Novel mechanisms for improved insulin processing 
and secretion 

200 

Experimentell medicinsk 
vetenskap 

Små datordesignade proteiner som läkemedel mot 
typ 2-diabetes 

400 

Kliniska vetenskaper The role of extracellular matrix proteins in 
atherosclerotic disease and plaque vulnerability – 
good or bad? 

300 

Kliniska vetenskaper Tinnitus och hörselns inverkan på kognitiv förmåga 300 
Laboratoriemedicin Ökat uttryck av onkgener som en direkt följd av 

genetisk instabilitet 
200 

Kliniska vetenskaper Juvenile Idiopathic Arthritis – from macrophage to 
morbidity 

300 

Laboratoriemedicin Mechanistic and functional analysis of the role of 
AXL in therapy-resistant leukemia 

300 

Experimentell medicinsk 
vetenskap 

Using precision-cut lung slices as model for 
pulmonary fibrosis and a screening platform for 
novel therapeutics 

300 

Experimentell medicinsk 
vetenskap 

Activity mapping of neuronal ensembles 300 

Experimentell medicinsk 
vetenskap 

Cell-instructive biomaterial for treating Chronic 
Obstructive Pulmonary Disease 

400 

Experimentell medicinsk 
vetenskap 

Branched Chain Amino Acid Aminotransferase 2: 
New Insights for Brain Cancer 

400 

Kliniska vetenskaper Astrocytes roll i nedbrytning av hjärnans vita 
substans 

500 
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Mottagare Projekt, projekttitel Anslag tkr 
   
Kliniska vetenskaper How many diseases are type 2 diabetes? 

Subclassification of type 2 diabetes - new genes and 
new mechanisms 

300 

Experimentell medicinsk 
vetenskap 

AmyloidNanoSpec: sitespecific nanoscale 
spectroscopy for unraveling molecular mechanisms 
of neurodegenerative diseases. 

400 

Kliniska vetenskaper Knäskada som modell för att förstå artros 500 
Laboratoriemedicin  Babesia, en ny fästingburen smitta som kan spridas 

med blodtransfusion 
400 

Kliniska vetenskaper Assessing the impact of chelation and conjugation 
chemistry on the pharmaco-dynamics/kinetics of 
IgG1-type antibodies in tumor naıve mice 

477 

Kliniska vetenskaper Cellfritt DNA och komplementaktivering vid 
systemisk vaskulit 

300 

 Laboratoriemedicin Modellering av och målinriktning mot 
behandlingsresistens i hjärntumör 

200 

Laboratoriemedicin Mot nya typer av läkemedel för blodsjukdomar 300 
Kliniska vetenskaper Menisk in vitro studier av inflammatorisk respons - 

intervention av patologiska processer 
200 

Kliniska vetenskaper Effects of Combinatorial Immunotherapy and 
Radiotherapy in Glioblastoma 

493 

Kliniska vetenskaper Betydelsen av kardiovaskulär dysautonomi för hjärt- 
och lungsjukdom hos ung och gammal 

200 

Kliniska vetenskaper Kondrocyt-stress i ärftlig ledsjukdom med tidig 
artrosutveckling 

200 

Experimentell medicinsk 
vetenskap 

Cellens försvarsnätverk mot lysosomal celldöd - 
mekanismer och terapeutisk modifiering 

300 

Kliniska vetenskaper Transport av tillväxt faktorer över blod-
hjärnbarriären genom nanoteknologi stimulerar 
återhämtning efter stroke 

400 

Experimentell medicinsk 
vetenskap 

Strategier riktade mot autofagi för behandling av 
Huntingtons sjukdom 

200 

Laboratoriemedicin CCM3 antagonises YAP/TAZ signalling in cancer 300 
Laboratoriemedicin Inflammation control and recovery after 

chemotherapy in pediatric cancer 
200 

Experimentell medicinsk 
vetenskap 

Signaling pathways in congenital muscular 
dystrophy 

400 

Mottagare Projekt, projekttitel Anslag tkr 
   
Laboratoriemedicin Identifying pediatric leukemia stem cells by utilizing 

bile acid uptake 
250 

Kliniska vetenskaper Kan cellterapi dämpa autistiska symptom och 
förhindra utveckling av epilepsi? 

250 

Kliniska vetenskaper Identifiering av autoimmuna faktorer i Postural 
Orthostatic Tachycardia Syndrome and 
kardiovaskulär dysautonomi: fokus på 
kardiovaskulära G-protein kopplade receptorer. 

300 

Experimentell medicinsk 
vetenskap 

Alterations of insulin-dependent neuron-astrocyte 
metabolic interactions underlying memory 
impairment 

300 

TEOLOGI 

Centrum för teologi och 
religionsvetenskap 

Att odla på Guds vis - land, hållbarhet och religiös 
praxis i Sydafrika 

950 

HUMANIORA 

Kulturvetenskaper Transfer patterns in Swedish football 650 
Arkeologi och antikens 
historia 

Artificiell intelligens och landskapstolkning - att 
utveckla metoder och utmana paradigm 

950 

Arkeologi och antikens 
historia 

Messages from the dead: Analysis of a waterlogged, 
Egyptian mass burial and its funerary culture 

300 

Linnéuniversitetet 

TEKNOLOGI 

Byggd miljö och 
energiteknik 

New design of centrifugal scrubber condenser for 
particle emission reduction and heat recovery 
during biomass combustion: Modelling and 
experiments 

200 

Skog och träteknik Purchase of a Gas Analyser for evaluation of 
Formaldehyde emissions from wood composites 
bonded with bio-based adhesives 

300 

KEMI 

Kemi och biomedicin Komplementsystemets betydelse för retinal 
neurodegeneration 

200 

Kemi och biomedicin New Methods and Concepts for Catalysed Organic 
Synthesis 

200 
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Mottagare Projekt, projekttitel Anslag tkr 
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utveckla metoder och utmana paradigm 
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Messages from the dead: Analysis of a waterlogged, 
Egyptian mass burial and its funerary culture 
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TEKNOLOGI 

Byggd miljö och 
energiteknik 

New design of centrifugal scrubber condenser for 
particle emission reduction and heat recovery 
during biomass combustion: Modelling and 
experiments 
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Skog och träteknik Purchase of a Gas Analyser for evaluation of 
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Mottagare Projekt, projekttitel Anslag tkr 
   
Kemi och biomedicin Allene chemistry as a tool for the synthesis of the 

cyclobutane pheromones grandisol and fragranol 
200 

Kemi och biomedicin Vävnadsrespons mot främmande material - kan 
trombin driva inflammation vid implantation av 
vaskulära implantat? 

200 

BIOLOGI / GEOVETENSKAP 

Biologi och miljö Catch and release induced stress – an invisible 
threat to aquatic ecosystems 

250 

Biologi och 
miljövetenskap 

Effekten av lysogeni hos svanslösa, enkelsträngade 
DNA-virus för de akvatiska mikrobiella ekosystemen 

450 

Hälso- och livsvetenskap A LC/GC-IRMS instrument facility – for stable 
isotope measurements in environmental science 
and technology 

4 000 

SAMHÄLLSVETENSKAP / EKONOMI 

Statsvetenskap Svensk representativ demokrati under omvandling - 
En kartläggning av konfliktmönster i riksdagen och i 
partiernas valkampanjer mellan 1970 och 2018 

400 

HUMANIORA 

Socialt arbete Asylum interviews in South Africa and Sweden. 
Memory work, interpreting and interpretations 

950 

Kulturvetenskaper Infrastruktur och miljökonsekvenser i det koloniala 
Indien 

950 

Institutionen för språk Våldets materialisationer: Spekulativ fiction and 
subsahariska Afrikas nya kulturer av motstånd 

950 

Arkeologi och antikens 
historia 

GRIBSHUNDEN Shipwreck Excavation 3 000 

ÖVRIG FORSKNING 

Biomedicinsk teknik vid 
LTH 

Gästprofessur inom Lab-on-a-chip teknologi vid 
Lunds universitet 

4 000 

Sveriges Lantbruksuniversitet, Alnarp 

BIOLOGI / GEOVETENSKAP 

Sydsvensk 
skogsvetenskap 

Hur påverkas temperaturen i skogen av klimatet och 
trädskiktets sammansättning? 

400 

Mottagare Projekt, projekttitel Anslag tkr 
   
Växtskyddsbiologi En verktygslåda för mångfaldsövervakning under 

skogliga landskaps- och klimatförändringar 
300 

Malmö universitet 

TEKNOLOGI 

Datavetenskap och 
medieteknik 

Securing IoT Devices in a Dynamic Environment: The 
Case of Drones 

200 

SAMHÄLLSVETENSKAP / EKONOMI 

Natur, matematik och 
samhälle 

Reclaim the Climate! 1 000 

HUMANIORA 

Samhälle, kultur och 
identitet 

Postdok projekt: Likvärdig bedömning i det 
nationella provet i historia 950 

Övriga högskolor /Ej högskola 

ÖVRIG FORSKNING 

Kungliga 
Vetenskapsakademin 

Stöd till Crafoordpriset 2019 6 000 

Kungliga 
Vetenskapsakademin 

Crafoord Academy Lectures år 2019- 
geovetenskaper 

345 

ÖVRIGT HANDIKAPPSTÖD, GRUPP 

Föreningen Åhuslägret Ledaromkostnader och stöd till familjer 
Åhuslägret 2020 

230 

ÖVRIGT STUDERANDESTÖD, GRUPP, UNGDOM 

Lunds universitet Crafoordska stiftelsens resestipendium 2020 2 500 

ÖVRIGT IDROTTSSTÖD, GRUPP, UNGDOM 

Stiftelsen för motion vid 
Lunds universitet 
Gerdahallen 

Ungdom@Gerda-Ansökan om medel för att utöka 
verksamheten 

3 000 

HUMANITÄR HJÄLP, GRUPP 

Clownronden Verksamhetsbidrag - Stöd till Clownrondens 
verksamhet på barnklinikerna i Skåne 

100 
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Mottagare Projekt, projekttitel Anslag tkr 
   
Växtskyddsbiologi En verktygslåda för mångfaldsövervakning under 

skogliga landskaps- och klimatförändringar 
300 

Malmö universitet 

TEKNOLOGI 

Datavetenskap och 
medieteknik 

Securing IoT Devices in a Dynamic Environment: The 
Case of Drones 

200 

SAMHÄLLSVETENSKAP / EKONOMI 

Natur, matematik och 
samhälle 

Reclaim the Climate! 1 000 

HUMANIORA 

Samhälle, kultur och 
identitet 

Postdok projekt: Likvärdig bedömning i det 
nationella provet i historia 950 

Övriga högskolor /Ej högskola 

ÖVRIG FORSKNING 

Kungliga 
Vetenskapsakademin 

Stöd till Crafoordpriset 2019 6 000 

Kungliga 
Vetenskapsakademin 

Crafoord Academy Lectures år 2019- 
geovetenskaper 

345 

ÖVRIGT HANDIKAPPSTÖD, GRUPP 

Föreningen Åhuslägret Ledaromkostnader och stöd till familjer 
Åhuslägret 2020 

230 

ÖVRIGT STUDERANDESTÖD, GRUPP, UNGDOM 

Lunds universitet Crafoordska stiftelsens resestipendium 2020 2 500 

ÖVRIGT IDROTTSSTÖD, GRUPP, UNGDOM 

Stiftelsen för motion vid 
Lunds universitet 
Gerdahallen 

Ungdom@Gerda-Ansökan om medel för att utöka 
verksamheten 

3 000 

HUMANITÄR HJÄLP, GRUPP 

Clownronden Verksamhetsbidrag - Stöd till Clownrondens 
verksamhet på barnklinikerna i Skåne 

100 
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Mottagare Projekt, projekttitel Anslag tkr 
   
Lunds stift Lunds stift diakoni 2 500 

STÖD TILL GRUPP 

Föreningen Hållihopp i 
Lund 

Verksamhetsbidrag - Föreningen Hållihopp i Lund 185 

KULTURSTÖD, GRUPP 

Kulturhistoriska föreningen 
i södra Sverige 

Ompackning av skelettmaterial hos 
Kulturhistoriska föreningen för södra Sverige 

425 
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Efter tio års planering är det klart. AF-borgen i Lund har genomgått den största 

renoveringen sedan 1950-talet. Projektet har varit möjligt tack vare donationer 

från stiftelser och näringsliv. Crafoordska stiftelsen har donerat 12 miljoner 

kronor. 
– Vi är otroligt glada att så många har förstått vad huset tillför Lund. Nu kan

borgen fortsätta att vara den självklara mötesplatsen för stadens studenter, säger 

vd Stina Åkesson. 

Med tinnar och torn sträcker sig den röda tegelbyggnaden mot himlen i parken 

Lundagård. AF-borgen, som ligger mitt i centrala Lund, är svår att missa. Huset har 

varit ett kärt hem åt stadens studenter sedan det stod klart år 1851. När borgen byggdes 

var tanken att huset skulle rymma universitetets samtliga studenter, som då var runt 

500. I dag rör sig en kvarts miljon människor i lokalerna under ett år. Antalet studenter

har ökat men syftet är fortfarande detsamma. Borgen ska vara en samlingspunkt för 

studenter och en plats för social och kulturell verksamhet. Huset rymmer fest- och 

samlingssalar, ett 40-tal föreningskontor, Tegnérs Matsalar samt scener, café och 

studieplatser. 70 föreningar får hyressubventioner för sina tillfälliga verksamheter, 

som fester eller föredrag. Privatpersoner och företag kan också hyra lokaler för att 

arrangera konferenser och bröllop. 
– Sjuttio procent av Lunds studenter väljer att utbilda sig i staden just på grund av det

attraktiva studentlivet. Det är verksamheterna i borgen, på kårer och nationer som gör 

Lund till den stad det är i dag, säger Stina Åkesson, vd för AF-borgen AB.

Förbereder studenterna för yrkeslivet 
Studentlivet i Lund kanske förknippas med en hel del fest, men det handlar om så 

mycket mer menar Stina Åkesson. Akademiska Föreningen har runt 22 000 

medlemmar. Den ideella föreningen tillhandahåller stödfunktioner och lokaler som gör 

det möjligt för de egna utskotten och studentföreningar att utveckla och driva olika 

verksamheter. Bland AF:s egna utskott i borgen finns till exempel Boel- och 

Lundaspexarna, Studentafton som bjuder in världskända personer till 

föreläsningskvällar och Radio AF. I huset finns också en rad studentföreningar som 

sysslar med allt från debatter till extremsport. 
– Genom föreningarna lär sig studenterna att ta initiativ, organisera och hur de

fungerar i olika sammanhang. Det handlar om passion, engagemang och att hitta sin 

grej. De får en fantastisk utbildning på universitetet och via studentlivet vässar de sina 

talanger. De förbereds för yrkeslivet och det har hela regionen nytta av. 
Stina talar av egen erfarenhet. När hon läste i Lund var hon medlem i Radio AF. Hon 

ville bli journalist men engagemanget i utskottet fick henne att tänka om. 
– Jag var stationschef och insåg ganska snabbt att jag mer var en person som

organiserade verksamheten och såg till att saker hände. Så jag blev ingenjör istället. 

Tack vare studentlivet insåg jag vad jag hade för egenskaper. Hade jag inte fått testa på 

olika roller hade jag kanske inte upptäckt detta förrän en bra bit in i mitt arbetsliv. 

Stina Åkesson har varit vd för AF-borgen i tio år. Hennes favoritdel av huset är Sångsalen, 

där hon själv hade sin 40-årsfest. Foto: Frida Bank 



31

Efter tio års planering är det klart. AF-borgen i Lund har genomgått den största 

renoveringen sedan 1950-talet. Projektet har varit möjligt tack vare donationer 

från stiftelser och näringsliv. Crafoordska stiftelsen har donerat 12 miljoner 

kronor. 
– Vi är otroligt glada att så många har förstått vad huset tillför Lund. Nu kan

borgen fortsätta att vara den självklara mötesplatsen för stadens studenter, säger 

vd Stina Åkesson. 

Med tinnar och torn sträcker sig den röda tegelbyggnaden mot himlen i parken 

Lundagård. AF-borgen, som ligger mitt i centrala Lund, är svår att missa. Huset har 

varit ett kärt hem åt stadens studenter sedan det stod klart år 1851. När borgen byggdes 

var tanken att huset skulle rymma universitetets samtliga studenter, som då var runt 

500. I dag rör sig en kvarts miljon människor i lokalerna under ett år. Antalet studenter

har ökat men syftet är fortfarande detsamma. Borgen ska vara en samlingspunkt för 

studenter och en plats för social och kulturell verksamhet. Huset rymmer fest- och 

samlingssalar, ett 40-tal föreningskontor, Tegnérs Matsalar samt scener, café och 

studieplatser. 70 föreningar får hyressubventioner för sina tillfälliga verksamheter, 

som fester eller föredrag. Privatpersoner och företag kan också hyra lokaler för att 

arrangera konferenser och bröllop. 
– Sjuttio procent av Lunds studenter väljer att utbilda sig i staden just på grund av det

attraktiva studentlivet. Det är verksamheterna i borgen, på kårer och nationer som gör 

Lund till den stad det är i dag, säger Stina Åkesson, vd för AF-borgen AB.

Förbereder studenterna för yrkeslivet 
Studentlivet i Lund kanske förknippas med en hel del fest, men det handlar om så 

mycket mer menar Stina Åkesson. Akademiska Föreningen har runt 22 000 

medlemmar. Den ideella föreningen tillhandahåller stödfunktioner och lokaler som gör 

det möjligt för de egna utskotten och studentföreningar att utveckla och driva olika 

verksamheter. Bland AF:s egna utskott i borgen finns till exempel Boel- och 

Lundaspexarna, Studentafton som bjuder in världskända personer till 

föreläsningskvällar och Radio AF. I huset finns också en rad studentföreningar som 

sysslar med allt från debatter till extremsport. 
– Genom föreningarna lär sig studenterna att ta initiativ, organisera och hur de

fungerar i olika sammanhang. Det handlar om passion, engagemang och att hitta sin 

grej. De får en fantastisk utbildning på universitetet och via studentlivet vässar de sina 

talanger. De förbereds för yrkeslivet och det har hela regionen nytta av. 
Stina talar av egen erfarenhet. När hon läste i Lund var hon medlem i Radio AF. Hon 

ville bli journalist men engagemanget i utskottet fick henne att tänka om. 
– Jag var stationschef och insåg ganska snabbt att jag mer var en person som

organiserade verksamheten och såg till att saker hände. Så jag blev ingenjör istället. 

Tack vare studentlivet insåg jag vad jag hade för egenskaper. Hade jag inte fått testa på 

olika roller hade jag kanske inte upptäckt detta förrän en bra bit in i mitt arbetsliv. 

Stina Åkesson har varit vd för AF-borgen i tio år. Hennes favoritdel av huset är Sångsalen, 

där hon själv hade sin 40-årsfest. Foto: Frida Bank 
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Drivs utan vinstintresse 

AF-borgen har renoverats och byggts till flera gånger sedan 1851. Från början fanns 

det en innergård som var omsluten av flera mindre byggnader. De har under åren 

byggts ihop, vilket innebär att det i dag finns ett virrvarr av gångar och mindre trappor 

i huset. 
– Det tar fram den barnsliga sidan hos en, barnet som gillar att gå runt i labyrinter. Det

är en del av charmen med borgen men det är inte så praktiskt, säger Stina. 
En större renovering gjordes på 1950-talet, då stora delar av den invändiga, södra 

sidan av huset revs och byggdes om. För tio år sedan stod det klart att huset på nytt 

behövde en genomgripande renovering för att möta dagens krav från studenter och 

myndigheter. Under senare år har dessutom antalet verksamheter som huserar i borgen 

ökat och bokningarna fördubblats.  
– Det blir ett enormt slitage och det var mycket under huden som behövde fixas.  Vi

ville samla ihop allt i ett stort renoveringsprojekt som verkligen gör skillnad, säger 

Stina. 
För några år sedan bjöd AF in studenter till workshops för att samla idéer och 

önskemål om framtidens borg. 2016 fanns en klar bild av vilka behov som fanns, men 

att genomföra projektet skulle bli en utmaning. Borgen ägs av AF Borgen AB som 

drivs utan vinstintresse. Det innebär att de inte kan vända sig till banken för att ta ett 

lån som kan bekosta renoveringen. AF-borgens intäkter kommer i första hand från 

uthyrningen av lokaler och studenternas terminsräkningar. Ungefär 60 procent av 

medlemsavgiften i Akademiska Föreningen går tillbaka till studenterna i form av 

hyresstöd. 
– Vi har inte en helt marknadsmässig modell eftersom vi måste ha en hyresnivå som

studenterna klarar av. Att borgen drivs utan vinstintresse gör att det uppstod en lite 

speciell situation när vi behövde pengar för att renovera huset. 
AF fick förlita sig på donationer för att projektet skulle bli verklighet. Det skulle visa 

sig att intresset för att stötta borgen överträffade alla förväntningar. 

I slutet av 2018 var finansieringen i hamn. Stiftelser och Lunds näringsliv skänkte 

miljontals kronor till projektet, som beräknades kosta 80 miljoner kronor. Lunds 

kommun gick också in med ett lån på sex miljoner kronor. 

– Det är helt fantastiskt. Det finns inget projekt här omkring som har fått ett så stort

ekonomiskt stöd. Jag får gåshud bara av tanken. Vi är otroligt glada att så många har 

förstått vad huset tillför Lund. Vår tacksamhet går inte att beskriva. 

Stora salen år 1930. Foto: Akademiska Föreningens arkiv 

Ökad tillgänglighet och flexibilitet 
Våren 2019 påbörjades ombyggnadsprojektet. En viktig punkt var att bygga en ny stor 

hiss med ingång från markplan på baksidan av borgen. 
– Tanken på hissen dök upp tidigt. Det finns ett stort behov av att kunna flytta varor

och inventarier på ett smidigt sätt. Tidigare har både varor och gäster kommit in från 

samma håll, gärna samtidigt. Det innebar att alla grejer hamnade i foajén innan de 

forslades vidare upp i huset via en väldigt liten hiss. Det har varit ett stort problem 

länge. Den nya hissen kommer att underlätta för alla. 
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förstått vad huset tillför Lund. Vår tacksamhet går inte att beskriva. 
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En ny scen har byggts på bottenplan med plats för 130 personer i publiken. Scenen har 

fått en egen foajé och bakutrymmen och det har anlagts en ny uteplats mot Lundagård. 
Det har också funnits ett stort behov av flexibla lokaler som kan anpassas efter olika 

användningsområden, och att kunna anordna flera evenemang samtidigt utan att de 

stör varandra. Det har lösts genom att en ny trappa förbinder Stora salen med lokalen 

Athen på bottenvåningen. Stora tillställningar kan nu inledas i Athen och senare 

fortsätta till bords i Stora salen. 
– Vi kan separera olika sällskap eller integrera olika utrymmen med varandra. På så

sätt kan vi också se till att serveringen fungerar till alla lokaler, oberoende av hur 

evenemanget är uppdelat i olika salar. 

Stora salen har renoverats. Foto: Linnea Lindahl 

En ny scen med plats för 130 personer i publiken. Foto: Linnea Lindahl 

I samband med renoveringen har 20 toaletter renoverats eller byggts nya. AF-borgen 

har fått en större garderob, ventilationssystemet har förbättrats och ett nytt 

sprinklersystem har installerats.  
– Vi optimerar huset så att det fungerar för dagens och framtidens verksamhet. Vår

vardag kommer att bli mycket enklare och det blir bättre för studenterna och alla andra 

som vistas i lokalerna.  
Ökad tillgänglighet har också varit en viktig fråga. Nu finns det tre tillgängliga 

toaletter i olika delar av huset och teleslingor har installerats i flera salar. Dessutom 

gör den nya hissen det lättare för alla att ta sig fram i huset. 
– Tidigare har den tyvärr ofta blockerats av transporter och material, men nu kommer

man lättare kunna komma åt en hiss när man behöver det. 

Arbetet har skett etappvis under året. Det har varit en logistisk utmaning eftersom den 

vanliga verksamheten i stort sett pågått som vanligt under tiden. Några föreningar har 

fått flytta till andra lokaler och både möbler, arkiv, konst och andra inventarier har 

packats ner och förvarats. 
– Det har varit en del överraskningar på vägen men jag är glad och tacksam för den

förståelse vi har mött från våra hyresgäster. Det har brummat och bankats och 

strömmen har brutits vid olämpliga tillfällen, men det är sådant som händer. 
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Kampanjen #backaborgen 
Donationerna täcker hela ombyggnaden och renoveringen. För att även kunna förnya 

möblemang och scenutrustning har studenterna inlett en egen kampanj under namnet 

#backaborgen. Det innebär att vem som helst kan stötta projektet med valfri summa. I 

skrivande stund har ungefär en miljon kronor kommit in den vägen. 
En stor del av lokalerna i AF-borgen är uppkallade efter betydelsefulla personer i 

husets historia. Ett exempel är Zetterwallska rummet, efter arkitekten Helgo Zettervall. 

Ett annat är Kerstins rum, en hyllning till Kerstin Törnqvist som arbetade i huset i 47 

år.  
– När hon gick i pension ville vi tacka henne på ett bra sätt. Det hör inte till

vanligheterna att man kan få ett rum uppkallat efter sig. 

Namntraditionen fortsätter nu genom kampanjen #backaborgen. 

– Man kan köpa sig en toalett och få den uppkallad efter sig. Det kanske blir Åkessons

dass eller liknande. Vi tycker att det är roligt, det är flera personer som har slagit till. 

Många minnen och känslor 
Att borgen engagerar många är för att huset har blivit en symbol för staden och Lunds 

universitet, menar Stina Åkesson. 

– Borgen är en plats som väldigt många har känslor för och minnen från. De själva

eller närstående har befunnit sig här under olika perioder i livet och verksamheterna i 

borgen har hjälpt dem att utvecklas som människor. Det är vi otroligt stolta över. 

Text: Frida Bank 

GRIBSHUNDEN SHIPWRECK: 

A Short Report from the 2019 Excavation 

Around midsommar in 1495, one of the largest and most technologically advanced warships 

in northern Europe caught fire, exploded, and sank. The disaster occurred off Stora Ekön, 

near Ronneby in Blekinge region. The ship was Gribshunden (griffin-dog), flagship of the 

Danish King Hans (figure 1). Built in 1485 along the River Meuse in northern France/Belgium 

or the Netherlands, the ship had a long career in Hans’ service. The king sent her as far 

abroad as England and perhaps Greenland. He sailed on the vessel regularly, and he was 

aboard the ship for its final voyage. When lost, Gribshunden and an accompanying squadron 

were en route to Kalmar, carrying Hans and his court to a political summit. The goal of the 

meeting was to re-establish the Kalmar Union, uniting the entire Nordic region under a 

single ruler in a novel political entity, the nation-state. 

The king amassed on his flagship everything and everyone to impress the Swedish 

noblemen waiting in Kalmar. Contemporary accounts report that the king ordered the ship’s 

deep hold to be loaded with extravagant food and drink for days of lavish feasting. His 

Figure 1 - Figurehead of Gribshunden, a chimerical monster devouring an unfortunate soul. The 
figurehead was recovered by archaeologists in 2015. Image Ingemar Lundgren, courtesy of Blekinge 
Museum. 
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soldiers prepared for a show of arms, equipped with the latest gunpowder weapons. On the 

ship’s decks, members of the royal court peacocked in their finest clothing. Among the 

entourage was the royal astronomer, also known as “star-watcher” or “matematico”. If the 

chronicles can be believed, his foreboding prophecy convinced the king to leave the 

doomed ship before the conflagration, thus saving his life. The accidental fire that sank the 

ship was a calamity for Hans. It killed some number of influential people, consumed 

valuable goods, and diminished the king’s prestige. The disaster contributed to a two-year 

delay in recreating a precarious Kalmar Union. 

Gribshunden was one of the earliest European naval vessels armed with guns. The 

vessel style was cutting-edge for the time, and big at about 32 m length. She was a new 

amalgamation of northern European and Mediterranean architecture, a fusion of disparate 

styles and building techniques. Ships like this were the enabling technology for global 

voyages of exploration and conquest. The great explorers Vasco da Gama and Christopher 

Columbus sailed in vessels similar to Gribshunden, known today as Ships of Discovery. The 

vessels of the great explorers ultimately sank in the ocean, where their hulls were eaten by 

shipworm. Because shipworm doesn’t survive in the brackish waters of the Baltic Sea, the 

wreck off Stora Ekön is the best-preserved example of this ship type that literally changed 

the world.  

The Shipwreck Rediscovered 

Parts of Gribshunden standing above the waves or visible in the shallow water 

undoubtedly were salvaged in 1495 and soon after. Then portions of the upper structure 

disintegrated and fell to the sea floor. The ship settled into the soft sediments of the Baltic, 

and slowly silt infilled and buried much of what was left. Out of sight, the ship and her 

history were soon out of mind. She lay forgotten until the 1970s, when Swedish sport scuba 

divers found the wreck. They scavenged small finds that hinted at its identity: golfball-sized 

lead cannon balls, bits of wooden crossbow bolts, fragments of ceramic and metal objects. 

The old wreck in the shallow protected waters behind Stora Ekön became a back-up dive 

site, a place to go when the seas were too rough elsewhere. The local diving community 

knew the wreck well, but its name remained a mystery. 

In 2001, the wreck’s peculiar features drew the divers’ attention. They informed 

Kalmar Museum and Lännstyrelsen i Blekinge that the site held the remains of early naval 

gun carriages. A two-day dive by archaeologists later that year confirmed the historical 

significance of these artifacts and the wreck itself, and Försvarshögskolan historian Ingvar 

Sjöblom tentatively identified the ship as Gribshunden. Over the next years, a series of brief 

and limited interventions kindled curiosity, especially when archaeologists discovered the 

ship’s grotesque figurehead of the griffin-dog eating an unfortunate soul. 

The 2019 Excavation 

Interest in the ship swelled in 2018, when a consortium of Swedish and some Danish 

institutions formed to propel its study. With funding from Crafoord Foundation, the first 

extensive excavation campaign took place in late summer 2019. Over three weeks, an 

international team of maritime archaeologists mapped the wreck in exquisite precision with 

photogrammetry (figure 2) and excavated a 6 x 2 m trench in the middle of the ship (figure 

3), less than 1% of the wreck’s total area. At Lund University a dozen researchers from 

different scientific fields launched an interdisciplinary study of all of the artifacts raised 

since the 1970s. The results of this comprehensive investigation highlight not only aspects of 

nautical archaeology, but also of Hans’ attempt to build a new nation-state at the end of the 

Medieval period. 
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Figure 2 - Overhead "plan view" of the shipwreck, from 3D photogrammetric model. The site depicted here is 41 x 23 m, 
with the bow at the left of image. The outline of the hull and timbers from the upper parts of the ship are visible on the sea 
floor, while the lower part of the ship lies perfectly intact under two meters of protective sediment. Image Paola Derudas, 
LU. 

Figure 3 - With hydraulic dredge in hand, Dr. Brendan Foley 
excavates Gribshunden, supported by a scaffold delineating the 
trench. Image Brett Seymour. 

Within the first hours of the excavation, the artifact deposit proved its richness. 

Objects with no archaeological precedent emerged. First came the wooden handle of a 

dagger, then the wooden stock of a crossbow, and not far from it the wooden stock of an 

arquebus, a type of early handgun. Alongside the arquebus nestled the bolt of a long arrow, 

probably loaded in the gun at the time of sinking. Anaerobic bacteria living in the sediments 

consumed all of the iron components of these weapons, but the recesses and through-holes 

in the stocks indicate the positions of vanished fittings. These provide enough information 

to inform working replicas of each piece. Combined with the main battery of guns, the 

shipwreck yielded the entire range of late Medieval weapons. 

Gribshunden was on a diplomatic mission, not a military campaign, but the variety of 

weapons we recovered from a very small excavation trench prove that the ship was full of 

men-at-arms and their equipment. Hans surely intended to hold a military review in Kalmar, 

to display the power of his forces alongside his prized vessel. In his bid to unify the Nordic 

region, the threat of violence backstopped negotiation and persuasion. 

A scant two meters from the weapons locus, we uncovered a particularly evocative 

cluster of small finds. Hundreds of copper rings linked together sat atop a badly degraded 

pile of iron oxide. These are the remains of 

a suit of chain mail armor. The copper links 

embellished the cuffs, collar, and waist of 

an iron mail shirt. Within this rust-stained 

silt lay a small copper ring. Barely 

discernable through the tarnish, raised 

symbols hinted that this may be the maker’s mark of the armor, a hunch later confirmed by 

X-ray imaging (figure 4). Maker’s marks from medieval chain mail are extraordinarily rare;

Figure 4 - (L) Maker's mark ring as recovered and (r) 
radiograph revealing the name of the maker "+ VL . FEVRER". 
Armorer Ulrich Feurer lived in Nurnberg in the early-to-mid 
1400s. Image Max Jahrehorn.4 
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this is the only example known from an archaeological source. Remarkably, the name of the 

armorer, Ulrich Feurer, is listed in a 1416 census of Nurnberg as a maker of fine and 

expensive chain mail. Either the valuable armor was decades old when its owner carried it 

on Gribshunden, or successive generations of Feurers carried on the family business. A suit 

of chainmail of this quality would have been beyond the budget of a common soldier. It was 

probably owned by a nobleman or a senior mercenary. 

Nearby artifacts provided more evidence of the owner’s elite social status. A purse 

filled with a metal concretion about the size of a man’s thumb rested centimeters from the 

chain mail. We recognized a few loose objects in the purse as silver coins. At Lund 

University, we made a digital 3D model of the coin purse using a structured light scanner. 

From that digital file we 3D-printed a physical copy in nylon. At the Danish Technical 

University’s 3D Imaging Centre, we CT scanned the mass and revealed that it holds more 

than 120 silver coins. Within the oxidized crust, the coins are well-preserved. The CT data 

showed both faces of several coins. Comparison to coins in the study collection at Blekinge 

Museum determined that these are Danish hvid coins, minted in Ålborg and Malmö during 

Hans’ reign (figure 5). This is the only known coin horde from a context definitely associated 

with the monarch who minted them.  

Figure 5 - (L to R) Digital 3D model of object from structured light scanner, 3D print in nylon, Z-axis 
CT scan of object revealing >120 coins, processed CT data image slice showing reverse side of a coin 
within the concretion, and an example of a similar silver hvid coin minted in Malmö during Hans’ reign. 
Images Brendan Foley, CT scans Dirk Muter. 

The monetary value of this cache is difficult to estimate because 15th century records 

are scarce, but one 1495 account shows a crossbow that sold for 60 hvid. This diminutive 

purse of coins weighed only 100 grams, but certainly was a fair amount of wealth. That it 

was abandoned indicates that the owner either fled in a terrific panic or perished on the 

burning ship. In either case, this small artifact presents a stark picture of the ship’s final 

moments.  

Other objects recovered from the wreck demonstrate 

Hans’ plans for a fancy table. Upside-down in the hold and 

obscured among several intact wooden casks and a wicker 

basket, we found a completely intact wooden tankard (figure 

6). At the time of discovery, its lid was still in place, making 

the jar air-tight. It was so full of gas from the decomposition 

of its contents, it nearly popped to the surface like a balloon. 

After tipping out the gas, we safely recovered the tankard. 

Chemical and aDNA analysis of the residues within may 

reveal a 524 year-old tipple. This remarkable drinking vessel 

was milled and carved from a single block of alder wood, and perhaps was stained red. The 

tankard from Gribshunden is emblazoned with a crown-like symbol. Could it be the mark of 

Hans himself?  

Gribshunden’s hold delivered a tangible bounty of history. Intact wooden barrels 

(Figure 7) bear witness to the disrupted Kalmar feasts: beef and mutton bones, beer kegs, 

and cask holding the remains of a two-meter long sturgeon. aDNA and osteological study 

conducted at Lund University prove that this huge fish was an Atlantic sturgeon, perhaps 

caught during the voyage and inexpertly butchered. The Danish “Beach Law” dictated that 

Figure 6 - Wooden tankard immediately 
after recovery, with sediment still 
clinging to it. It was milled from a single 
block of alder, and boasts a crown-like 
symbol. Image Brett Seymour. 
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this is the only example known from an archaeological source. Remarkably, the name of the 

armorer, Ulrich Feurer, is listed in a 1416 census of Nurnberg as a maker of fine and 

expensive chain mail. Either the valuable armor was decades old when its owner carried it 
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of chainmail of this quality would have been beyond the budget of a common soldier. It was 
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Hans’ reign (figure 5). This is the only known coin horde from a context definitely associated 

with the monarch who minted them.  

Figure 5 - (L to R) Digital 3D model of object from structured light scanner, 3D print in nylon, Z-axis 
CT scan of object revealing >120 coins, processed CT data image slice showing reverse side of a coin 
within the concretion, and an example of a similar silver hvid coin minted in Malmö during Hans’ reign. 
Images Brendan Foley, CT scans Dirk Muter. 
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tankard from Gribshunden is emblazoned with a crown-like symbol. Could it be the mark of 
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all sturgeon were the property of the king, 

the meat and roe perhaps reserved for his 

table while the various organs such as the 

swim bladder used for glue-making and 

other industrial processes. The wooden 

barrels themselves are as interesting as 

their contents. Dendrochronology allows us 

to determine the date the trees were cut, 

and the location where they grew. 

Combined with chemical and molecular 

analysis of their contents, barrels from 

Baltic shipwrecks offer an entirely untapped 

source of information about the Medieval 

and early modern political economy of Europe. Half a millennium after the blaze that 

paradoxically destroyed and preserved the ship, Gribshunden has sparked the imaginations 

of a wide range of researchers. International interest is now focused on this ship and the 

archaeological project funded by Crafoord Foundation: it is also the subject of an 

international documentary film to be broadcast in North America in autumn 2020 (figure 8). 

Figure 7 – Heads from intact wooden barrels, some bearing 
brands to indicate contents or maker. Image Brett Seymour. 

The finds conveyed here are mere higlights from a single campaign. More than 99% of 

the wreck is still unexcavated and unexplored. As the project continues, we expect to find 

the sea chests of the noblemen and the king, full of fine clothing and luxury personal 

possessions. Although the historical written sources are mute on the subject, it is possible 

that archaeology will reveal the presence of women aboard the ship. Perhaps the medicine 

kit of the doctor or curiosities of the star-gazer/alchemist await discovery. The structure of 

this hull and upper works will showcase the Ship of Discovery as a technical achievement, 

while the internal layout of the ship and physical spaces occupied by the various ranks of 

men aboard will demonstrate the origins of today’s naval traditions. As an example of the 

process of building a modern nation-state, no other site can compare to Gribshunden. This 

shipwreck is poised to become the world’s premier maritime archaeology project, thanks to 

support from the Crafoord Foundation. 

Figure 8 -  Filming a scene for the international documentary film, to be broadcast autumn 2020 in North America. 
Image Brett Seymour. 
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Department of Archaeology and Ancient History, Lund University 

 

Figure 9 – Diver enters the water at Gribshunden, 2019. 
More amazing discoveries await. Image Brett Seymour. 
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004 SYMBOL

I mindre eller långsmala utrymmen kan det ibland bli problematiskt med synbarhet och 
tydlighet av originallogotyp. Därav har en symbol i form utav ett versalt C har tagits fram 
som komplement. Denna används med fördel på mindre eller långsmala ytor exempelvis visit-
kort, beachflaggor etc. Om möjligt görs en uppställning där symbolen kompletterar originallogotypen.
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