GRUNDAD AV HOLGER CRAFOORD 1980

Årsredovisning 2020

1

Innehåll
INLEDNING

3

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

4

RESULTATRÄKNING

6

BALANSRÄKNING

7

NOTER

9

REVISIONSBERÄTTELSE

13

DIAGRAM

16

BIDRAG

17

ARTIKEL: Mina år på Crafoordska stiftelsen

29

2

INLEDNING
Crafoordska stiftelsen vill tacka de styrelseledamöter som nu har lämnat styrelsen.
Margareta Nilsson har valt att avgå efter att ha varit ledamot i Crafoordska stiftelsens styrelse sedan 1982. Hon var ordförande i Stiftelsen 1984–2007. Margareta
har varit med och byggt upp Crafoordska stiftelsen till att i dag vara en av de större
privata stiftelserna i Sverige och har med ett stort engagemang varit delaktig i den
ekonomiska förvaltningen och bidragit till den fantastiska kapitalutvecklingen. Hon
har även varit mycket delaktig i Stiftelsens beslut framför allt gällande humanitära ändamål. Under Margaretas år i styrelsen har Stiftelsen delat ut ca 2 miljarder
kronor. Som donators dotter har Margareta varit en viktig länk till intentionen och
önskan med vad Stiftelsen bör stå för och engagera sig i. I årsredovisningen finns en
artikel där hon skriver om sina år i stiftelsens tjänst.
Lennart Nilsson har också valt att avgå efter 31 år i Crafoordska stiftelsens styrelse.
Lennart har varit en aktiv och engagerad styrelseledamot och de senaste åren även
varit ordförande i Stiftelsens ekonomiska råd. För goda insatser där vill vi också
rikta ett stort tack.
Ett stort tack också till Lynn Åkesson som i 9 år suttit i Stiftelsens styrelse. Hon har
bidragit stort i såväl de vetenskapliga processerna som i de övriga ansökningarna.
Ordförande
Ebba Fischer
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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)
Vetenskaplig undervisning och forskning
(varav Crafoordpriset
Vård och fostran av barn och ungdom
Övriga ändamål
Totalt

2020

2019

79 745
13 000
6 351
17 825
103 921

87 853
6 000)
17 553
1 277
106 683

Väsentliga händelser
Covid-19 har påverkat Stiftelsens kapitalförvaltning genom att flertalet bolag har
ställt in sina utdelningar, vilket eventuellt kan påverka verksamheten 2021.
Pandemin har också lett till att vissa beslutade bidrag har återbetalats. I övrigt har
verksamheten under 2020 fungerat relativt normalt.
Margareta Nilsson, Lennart Nilsson och Lynn Åkesson avgick ur styrelsen den 31
december 2020 och ersattes av Anna Manhusen, Claes-Johan Geijer och Marianne
Gullberg från den 1 januari 2021.

För mer information hänvisas till Stiftelsens hemsida, www.crafoord.se
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Flerårsöversikt (mkr)
Stiftelsens intäkter
Förvaltningsresultat
Årets resultat
Eget kapital
Marknadsvärde
Fritt eget kapital
Beviljade anslag
Beviljade anslag, antal
mottagare
Rullande femårsmedeltal
i % på beviljade anslag

2020

2019

2018

2017

2016

87
80
96

140
132
177

133
125
170

123
117
223

117
111
164

2 119
4 118
485

2 123
3 833
535

2 049
3 077
506

1 971
3 335
534

1 850
3 135
466

104

107

94

104

98

359

367

347

481

449

83

85

86

86

83

Till styrelsens förfogande står Stiftelsens fria egna kapital som per 31 december 2020
uppgår till 485 090 954 kr.
Styrelsen disponerar kapitalet på följande sätt:
kronor
90 000 000

Till bidrag från Stiftelsen avsätts totalt
Varav:
Ej utnyttjade medel
Återbetalda & återförda bidrag

6 286 863
4 250 535

Årets avsättning till bundet kapital
I ny räkning balanseras
Totalt

16 000 000
379 090 954
485 090 954

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.
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RESULTATRÄKNING
Not
1

2020

2019

49 744
36 885
24
86 653

103 235
37 102
24
140 361

-2 535
-3 959
-273
-6 767

-3 788
-4 117
-186
-8 091

Förvaltningsresultat

79 886

132 270

Finansiella poster
Realisationsresultat
Summa finansiella poster

15 959
15 959

45 104
45 104

Årets resultat

95 845

177 374

Stiftelsens intäkter
Utdelningar
Ränte- och kupongintäkter
Övriga intäkter
Summa stiftelsens intäkter
Stiftelsens kostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader inkl styrelsearvoden
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar
Summa stiftelsens kostnader
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BALANSRÄKNING
Not 2020-12-31 2019-12-31
1

Tillgångar
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnad och mark
Inventarier
Summa materiella anläggningstillgångar

3
4

Finansiella anläggningstillgångar
Aktier i koncernföretag
Andra långfristiga värdepappersinnehav
Summa finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar
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1 769
844
2 613

1 822
717
2 539

105
1 963 142
1 963 247
1 965 860

105
1 950 781
1 950 886
1 953 425

9 268
9 268

11 706
11 706

89 497
89 497

170 425
170 425

143 759
143 759
242 524

74 447
74 447
256 578

2 208 384

2 210 003

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa kortfristiga fordringar
Kortfristiga placeringar
Övriga kortfristiga placeringar
Summa kortfristiga placeringar

6

Kassa och bank
Kassa och bank
Summa kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

Summa tillgångar
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Not 2020-12-31

2019-12-31

Eget kapital och skulder
Eget kapital
Bundet eget kapital
Bundet eget kapital vid räkenskapsårets början
Förändringar av bundet eget kapital
Bundet eget kapital vid räkenskapsårets slut

7

Fritt eget kapital
Fritt eget kapital vid räkenskapsårets början
Överfört till och från bundet eget kapital
Beviljade och återförda bidrag
Årets resultat
Fritt eget kapital vid räkenskapsårets slut
Summa eget kapital
Långfristiga skulder
Skulder till koncernföretag
Beviljade ej utbetalda bidrag
Summa långfristiga skulder
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Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Beviljade ej utbetalda bidrag
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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1 588 073
46 000
1 634 073

1 543 073
45 000
1 588 073

534 916
-46 000
-99 670
95 845
485 091
2 119 164

505 883
-45 000
-103 341
177 374
534 916
2 122 989

101
24 360
24 461

101
16 720
16 821

16
64 101
226
416
64 759

403
69 155
219
416
70 193

2 208 384

2 210 003

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
Markanläggningar
Inventarier

50 år
20 år
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.
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Not 2 Medelantalet anställda
Medelantalet anställda
Not 3 Byggnad och mark

2020

2019

2

2

2020-12-31 2019-12-31

Ingående anskaffningsvärden
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående redovisat värde
Not 4 Inventarier

3 382
3 382

3 382
3 382

-1 560
-53
-1 613

-1 507
-53
-1 560

1 769

1 822

2020-12-31 2019-12-31

Ingående anskaffningsvärden
Inköp
Försäljningar/utrangeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Försäljningar/utrangeringar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående redovisat värde
Not 5 Andra långfristiga värdepappersinnehav
Ingående anskaffningsvärden
Investeringar
Försäljningar
Omklassificeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Utgående redovisat värde
Realisationsresultat
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2 158
357
-70
2 445

2 136
525
-503
2 158

-1 441
70
-230
-1 601

-1 811
503
-133
-1 441

844

717

2020-12-31 2019-12-31
1 950 781
333 381
-231 523
-89 497
1 963 142
1 963 142

2 016 582
248 330
-143 706
-170 425
1 950 781
1 950 781

15 959

45 104

2020-12-31 2019-12-31
Aktier
Anskaffningsvärde
Marknadsvärde
Övriga värdepapper
Anskaffningsvärde
Marknadsvärde
Summa anskaffningsvärde
Summa marknadsvärde
Not 6 Övriga kortfristiga placeringar

1 254 908
3 163 352

1 329 203
2 967 280

708 234
710 986

621 578
622 191

1 963 142
3 874 338

1 950 781
3 589 471

2020-12-31 2019-12-31

Ingående anskaffningsvärden övriga värdepapper
Försäljningar
Omklassificeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

170 425
-170 425
89 497
89 497

52 865
-52 865
170 425
170 425

Utgående redovisat värde

89 497

170 425

Summa anskaffningsvärde
Summa marknadsvärde

89 497
89 937

170 425
154 345

Fritt eget
kapital

Totalt

Not 7 Eget kapital
Bundet eget
kapital

Belopp vid räkenskapsårets början
Beviljade anslag
Återförda anslag
Årets resultat
Omfört till/från bundet eget kapital

1 588 073

46 000

534 916
-103 921
4 251
95 845
-46 000

2 122 989
-103 921
4 251
95 845
0

Belopp vid räkenskapsårets slut

1 634 073

485 091

2 119 164

Not 8 Långfristiga skulder

2020-12-31 2019-12-31

Beviljade ej utbetalda bidrag som förfaller efter fem
år från balansdagen
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0
0

1 450
1 450

Lund den 17 mars 2021

Ebba Fischer
ordförande

Claes-Johan Geijer

Marianne Gullberg

Sven Lidin

Måns Magnusson

Anna Manhusen

Hans Petersson

Solfrid Söderlind

Leif Andersson
VD

Min revisionsberättelse har lämnats den 17 mars 2021

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

Rapport om årsredovisningen
Uttalande
Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Crafoordska stiftelsen för räkenskapsåret 2020.
Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger
en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av stiftelsens finansiella ställning per den 2020-1231 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är
förenlig med årsredovisningens övriga delar.
Grund för uttalande
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 ändamålsenliga som grund för
mitt uttalande.
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 årsredovisning 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 tillämpligt, 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 garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i
Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. 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. Dessutom:
- identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig

13

dessa beror på oegentligheter eller misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat
utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att
utgöra en grund för mina uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av
oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag, eftersom
oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, 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 rimligheten 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 finns någon väsentlig 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 finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag i
revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den
väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera 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 rättvisande bild.
Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning
samt tidpunkten för den. Jag måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under
revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som jag identifierat.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar
Uttalande
Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en revision av styrelsens förvaltning för
Crafoordska stiftelsen för räkenskapsåret 2020.
Enligt min uppfattning har styrelseledamöterna inte handlat i strid med stiftelselagen,
stiftelseförordnandet eller årsredovisningslagen.
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 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 ändamålsenliga som grund för
mitt uttalande.
Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen enligt stiftelselagen och stiftelseförordnandet.
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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 finns skäl för entledigande, 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 professionellt 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 förhållanden 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 2021
_________________________________
Jakob Ekman
Auktoriserad revisor
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DIAGRAM
FÖRMÖGENHETSUTVECKLING

BIDRAG FRÅN STIFTELSEN SEDAN STARTEN
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BIDRAGSFÖRDELNING 2020 PÅ ÄNDAMÅL
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Mottagare

Projekt, projekttitel

Anslag tkr

Lunds universitet
TEKNOLOGI
Biomedicinsk teknik

Diagnostiska Biomarkörer vid Förmaksflimmer Autonoma Nervsystemets Modulation som Markör
för Sjukdomsprogression

400

Kemiteknik

Synkrotronljusforskning- för en unik förståelse av
katalytiska processer i produktionen av biobränsle
av lignin

200

LTH

Molekyldynamiksimulering för att Möjliggöra
Intelligent Design av Nya Smarta
Nanopartikelmaterial

500

LTH

Large eddy simulation (LES) av spridning och
transport av reaktiva luftföroreningar i stadsmiljö

300

Naturvetenskapliga
fakulteten
Designvetenskaper

3D Models of the Brain

400

Från exponering till dos: luftburna partiklars
hälsobelastning på barn

200

LTH

Grundläggande karakterisering av sotpartiklars
nanostruktur för ökad förståelse av deras påverkan
på klimat och hälsa

200

LTH

Artificiella ringmolekyler för elektrisk styrning av
elektroners spinn

300

Kemisk fysik

Photo-physical Modulation via Magnetic Field in
Semiconductor Quantum Dots for Optoelectronic
Applications

Fysiska institutionen

MHz 3D X-ray microscopy

400

Naturvetenskapliga
fakulteten

Methods and tools for rapid processing and
analysis of Raman spectroscopic imaging data

400

Fysiska institutionen

Elektrooptiska studier av polytypiska kristallfaser i
halvledare

200

Understanding the Killing Mechanism of HistidineRich Antifungal and Antimicrobial Peptides

400

MATEMATIK / FYSIK

1 200

KEMI
Kemiska institutionen
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Mottagare

Projekt, projekttitel

Anslag tkr

Naturvetenskapliga
fakulteten
Naturvetenskapliga
fakulteten

Charge control in light activated catalysts

400

Exploring hot carrier dynamics in nanostructures
using a novel experimental method

200

Fysikalisk kemi

Icke-jämviktsfluktuationer i suspensioner av
simmande mikroorganismer

400

Institutionen för
Immunteknologi

Affinity Proteomics Exploration of Lysine
Methylation (APExMeth)

400

LTH

Safe-Biosolids: an efficient way to measure
hazardous in bio-fertilisers

200

Centrum för analys och
syntes

Skärverktyg under luppen – in situ studier av
förstärkning och degradering och av
ytbeläggningar på atomär nivå

1 200

BIOLOGI / GEOVETENSKAP
Naturvetenskapliga
fakulteten

Experimentell dissektion av pollinatormedierad
blomevolution i Dalechampia

339 000

Naturvetenskapliga
fakulteten

The role of nitrogen availability in the regulation
and evolution of cellulose decomposition
mechanisms in brown rot fungi

400 000

Naturvetenskapliga
fakulteten

Comparative Connectomics - Understanding
navigation circuits across insects

Geologiska institutionen

Undersökning av processer i jorden med hjälp av
paleomagnetiska studier av marina sediment från
Nordsjön

Naturvetenskapliga
fakulteten

Pristine Forests as Indicators of Environmental and
Carbon Storage Change

Naturgeografi och
ekosystemvetenskap

Kvantifiering av snö och glaciärförändringar och
deras påverkan på vattenresurserna i kalla
regioner med satellitdata och en flexibel
hydrologisk modell

500

Biologiska institutionen

Rescuing ancient genomes with a genomic dating
tool

500

Naturvetenskapliga
fakulteten

Big Bee Data – intelligent estimates of trends and
stressors on honey bee health

500

Naturvetenskapliga
fakulteten

The roles of polyploidization and selection in
complex floral divergence
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1 200
300

1 200

1 200

Mottagare

Projekt, projekttitel

Anslag tkr

Naturvetenskapliga
fakulteten

Should I stay or should I go? Immune function as
physiological mechanism of partial migration

600

Naturvetenskapliga
fakulteten

SLIP - Seasonal Lubrication of Ice by Pressurised
water?

200

Biologiska institutionen

Hur påverkas mikrobiella ekosystem av
lättnedbrytbart materiel som frigjorts på grund av
global uppvärmning i arktiska och subarktiska
miljöer

400

Juridiska institutionen

The 19th ILERA World Congress 2021 - en
internationellt ledande vetenskaplig
arbetsmarknadskonferens vid Lunds universitet

200

Juridiska institutionen

DET RÄTTSLIGA MEDBORGARSKAPET – en
skandinavisk komparation

900

JURIDIK

SAMHÄLLSVETENSKAP / EKONOMI
Samhällsvetenskap

Det afrikanska jordbrukets intensifiering studerat
med hushållsdata, satellitbilder och
maskininlärning

400

Institutionen för psykologi

Evidence-based and handball-specific injury
prevention training in youth handball - The IPROTECT model

300

Företagsekonomiska
institutionen

Artificial Intelligence in Science Organisation: How
does AI transform the operation of scientific
discovery and organisational design of science?

Företagsekonomiska
institutionen

Global search for science: How do multinational
companies establish collaborations with
international universities?

975

Ekonomihögskolan

Towards the Next Generation of Secure Societies:
The Impact of Personalized Services on
Surveillance Capitalism

360

Institutionen för psykologi

Hur är ätrelaterade problem och
självskadebeteende kopplade till varandra i ett 10årigt utvecklingsperspektiv? Studier av en svensk
skolkohort.

950
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1 000

Mottagare

Projekt, projekttitel

Anslag tkr

MEDICIN / ODONTOLOGI
Translationell medicin

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

260

CRC

Arginase-2: The Potential Role of Arginine
Metabolism in β-Cell Dysfunction

400

Experimentell medicinsk
vetenskap

MORC-familjens dynamiska reglering av
kromatinarkitekturen

500

Medicinska fakulteten

Role of Astrocytes in Demyelination

300

Medicinska fakulteten

Skydd av blodhjärnbarriären efter traumatisk
skada

400

Experimentell medicinsk
vetenskap

Deciphering cellular copper homeostasis – a PcoD
focus

400

Medicinska fakulteten

Komplexa kolhydrater för stimulering av
lungregenerering

200

Experimentell medicinska
vetenskap

Novel mechanisms for improved insulin processing
and secretion - part 2

300

Experimentell medicinsk
vetenskap, Immunologi

Group A Streptococcus virulence factors modulate
the generation of the cytokine IL-1b - relevance for
inflammation and invasive disease

400

Kliniska vetenskaper

Repairing Innate Immunity: a novel concept for
wound healing

300

Infektionsmedicin

Nya diagnostiska metoder och “icke-antibiotiska”
behandlingsmetoder för att bekämpa sepsis och
antibiotikaresistens

400

Medicinska fakulteten

Autoimmun etiologi för postural ortostatisk
takykardiasyndrom

211

Kliniska vetenskaper

Genomic medicine for improved skeletal muscle
health

300

Experimentell medicinsk
vetenskap

Cell-instructive biomaterial for treating lung
disease

300

Translationell medicin

Newly identified cytosolic CD59 isoforms - novel
factors for neuro-endocrine secretion

300

Kliniska vetenskaper

Ledbrosk och menisk - in vitro studier med
inducerad inflammation samt intervention av
patologiska processer

200

Medicinska fakulteten

Human ossicles as advanced in vivo model to
decipher human hematopoiesis

400
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Mottagare

Projekt, projekttitel

Medicinska fakulteten

Strategier riktade mot autofagi för behandling av
Huntingtons sjukdom

400

Kliniska vetenskaper

The ACBC- study: Acute Colon resection versus
Bridge to Colon surgery with stent or stoma- a
prospective cohort study

300

Kliniska vetenskaper

Postprandial response after two different highstarch meals in individuals with low or high copy
number of the salivary amylase gene

400

Experimentell medicinsk
vetenskap

Mot Objektiva och Kvantifierbara Test för ADHD
och ASD

500

Molekylärmedicin och
genterapi

Disruption of maternal bile acid metabolism
elevates risks of pediatric cancers

400

Kliniska vetenskaper

Subclassification of type 2 diabetes - New genes
and new mechanisms

400

Kliniska vetenskaper

En embryonisk modell för att förstå varför barn får
cancer

500

Kliniska vetenskaper

Developmental outcomes in high-risk infants in
southern Sweden, (DORIS)

214

Medicinska fakulteten

Type 2 diabetes and the loss of brain metabolic
control by insulin

300

Kliniska vetenskaper

Undersöker parent-of-origin-effekter på typ 2diabetes för att identifiera nya biomarkörer för
fosterprogrammering och utveckling

700

Kliniska vetenskaper

Novel roles of extracellular matrix proteins in
atherosclerotic plaque inflammation and
calcification

300

Medicinska fakulteten

Modeling and targeting brain tumor stem cell
signaling

400

Medicinska fakulteten

Stroke diagnostics – today and for the future

800

Medicinska fakulteten

Förbättra immunterapi för hjärntumör med
cellterapi.

300

Medicinska fakulteten

Cryopreservation of precision-cut lung slices for
on-demand use in medical research and drug
development

300

Medicinska fakulteten

Deep characterization of lung cancer in Swedish
never-smokers

300
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Anslag tkr

Mottagare

Projekt, projekttitel

Medicinska fakulteten

Characterisation of Melatonin Receptors in human
induced pluripotent stem cells (hiPS cells) differentiated to islet alpha and beta-cells.

Experimentell medicinsk
Cellulär inlärning av tidsintervall
vetenskap
Kliniska vetenskaper,
Inflammatoriska biomarkörer vid allergisk astma
lungmedicin och allergologi
Medicinska fakulteten
BMI, typ 2 diabetes och epigenetik i Langerhans
öar - från genom-vid analys till funktionell
validering av nya terapeutiska mål

Anslag tkr

300

400
1 200
200

Medicinska fakulteten

Transport av tillväxt faktorer över blodhjärnbarriären genom nanoteknologi stimulerar
återhämtning efter stroke

300

Kliniska vetenskaper

Spel och spelproblem med och utan pengar i en
barn och ungdoms population

400

Laboratoriemedicin

RONNEBY MOR-BARNKOHORT: etablering av en
världsunik forskningsdatabas för studier av
hälsoeffekter hos barn efter tidig exponering för
höga nivåer av miljöföroreningen PFAS

400

Medicinska fakulteten

Bidirektionell aggregering av amyloida proteiner
vid Alzheimers- och Parkinsons sjukdomar

500

Medicinska fakulteten

Preclinical mapping of cognitive symptoms in
Parkinson’s disease

452

Kliniska vetenskaper

Varför löper feta män högre risk att dö av
prostatacancer? – En epidemiologisk studie av
viktförändringar och insulinresistens som
potentiella förklaringsmodeller

400

Kliniska vetenskaper,
pediatrik

Juvenile Idiopathic Arthritis - from macrophage to
morbidity

500

Medicinska fakulteten

New roles of apolipoprotein E in host defense and
protein aggregation

200

Medicinska fakulteten

Targeting MYCN and lipid metabolism for
personalized treatment in neuroblastoma

400

Kliniska vetenskaper

Studier av hur luftföroreningars egenskaper ökar
risken för kärlsjukdomar.

200

Medicinska fakulteten

A central role for B cells in Rotavirus-induced
autoimmunity

400
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Mottagare

Projekt, projekttitel

Medicinska fakulteten

Alfa amylas -En ny energiregulator påverkad vid
Alzheimers sjukdom? Fortsättningsprojekt År 2

400

Experimentell medicinsk
vetenskap
Kliniska vetenskaper

Solute transport in the gyrenchephalic brain

400

Glucose-dependent insulinotropic polypeptide´s
(GIP) impact on mortality and cardiovascular
disease

500

Medicinska fakulteten

Branched Chain Amino Acid Aminotransferases: A
Differential Allostery Approach

300

Medicinska fakulteten

Laminin alpha4 i muskeldystrofi: framtidsterapi för
patienter?

400

Medicinska fakulteten

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

400

Experimentell medicinsk
vetenskap

Therapeutic interventions towards cellular cross
talks in asthma

300

Medicinska fakulteten

Hjärtats funktion och struktur vid diabetes:
Experimentella och kliniska studier

300

Kliniska vetenskaper

Targeting the “Don´t eat me” signal CD24 to revert
immunosupperssion in medulloblastomas

200

Experimentell medicinsk
vetenskap

Kontroll av stamcellsutveckling genom cytosoliskt
kalcium

400

Kliniska vetenskaper,
ortopedi
Kliniska vetenskaper,
infektionsmedicin

Knäskada som modell för att förstå artros

500

Sepsis – inte bara en akut sjukdom;
Immundysreglering med långtidssomplikationer

400

Medicinska fakulteten

Unravelling the mechanisms linking adipose tissue
dysfunction with insulin resistance and type 2
diabetes

300

Laboratoriemedicin

Spatiotemporal regulations of receptor tyrosine
kinase AXL in therapy-resistance leukemia

400

Kliniska vetenskaper

Preparation for the post-antibiotic era:
development of novel biomarkers and therapeutic
targets for severe bacterial infections

200

Kliniska vetenskaper, klinisk Detecting subtle changes of impaired cardiac
fysiologi
function and mechanics to improve survival in
pulmonary arterial hypertension
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Anslag tkr

300

Mottagare

Projekt, projekttitel

Anslag tkr

Medicinska fakulteten

Subverting myelosuppression and improving
hematopoietic recovery during chemotherapy

400

Kliniska vetenskaper

Phenotype heterogeneity during infection
processes

400

TEOLOGI
Humaniora och teologi

Between Faith and the Secular: A Kierkegaardian
Defense of Public Reason

1 000

HUMANIORA
Genusvetenskapliga
institutionen

Fostran till frihet - reglering och självdisciplinering i
Malmö 1860 - 1930

350

Centrum för teologi och
religionsvetenskap

Svenska konvertiter: tradition, identitet & samtida
längtan efter historia

600

Historiska institutionen

Kunskap om världen: Barn, global utbildning och
miljöaktivism i Sverige efter 1945

Humanistiska och
teologiska fakulteterna
Humanistiska och
teologiska fakulteterna

Konsten att ge råd i vardagligt samtal
Vrak och trätunnor från GRIBSHUNDEN: bevis för
Politisk Ekonomisk Renässans i Östersjön

1 000
350
1 558

Linnéuniversitetet
TEKNOLOGI
Fakulteten för teknik

Experimental and modelling study on alkali
release, transformation, retention and capture
during thermochemical conversion of biomass

300

A new perspective in the detection of Gamma Ray
Bursts with COMET

200

Non-classical organic synthesis through C-H
activation reactions

200

Kan gödsling göra skogen mer motståndskraftig
mot framtida temperaturförändringar?

200

MATEMATIK / FYSIK
Fakulteten för teknik
KEMI
Hälso- och livsvetenskap
BIOLOGI / GEOVETENSKAP
Fakulteten för teknik
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Mottagare

Projekt, projekttitel

Anslag tkr

Biologi och miljövetenskap

Expedition som utforskar de okända små
fotosyntetiserande organismerna i Arktiska havet

1 200

Hälso- och livsvetenskap

Ecological and evolutionary mechanisms shaping
species composition in the face of climate change

300

Biologi och miljö

The effects of the social environment on
development, physiology and ageing in social
mole-rats

400

Utveckling av målsökande läkemedelsproteiner
mot Machupovirusorsakade blödarfebrar

300

MEDICIN / ODONTOLOGI
Kemi och biomedicin
HUMANIORA
Kulturvetenskaper

"Idag ska vi prata om kondomer": sexuell hälsa,
migration och möjligheterna för social solidaritet

1 000

Sveriges Lantbruksuniversitet, Alnarp
KEMI
Sydsvensk skogsvetenskap

Volatile organic compound signatures as a early
detection tool for invasive plant pests and
pathogens

200

Trädgårds- och
växtproduktionsvetenskap

Improving nutritional quality of the rapeseed meal
for food consumption

200

Sydsvensk skogsvetenskap

Påverkar skogens blandning av trädarter
klimatdrivna ekosystemprocesser?

500

Fakulteten för
skogsvetenskap

The annual production of a key resource for forest
wildlife in Sweden: the ericacious dwarf shrubs

200

Biosystem och teknologi

Evaluating Ecosystem Services in Thinopyrum
intermedium – a Model Crop for Perennial Cereal
Production in Sweden

300

Trädgårds- och
växtproduktionsvetenskap

Can small RNAs serve as a tool for sustainable
control of late blight disease

300

LTJ

M. baccata – a valuable source of novel diversity
for Swedish apple breeding

300

BIOLOGI / GEOVETENSKAP
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Mottagare

Projekt, projekttitel

Anslag tkr

Malmö universitet
TEKNOLOGI
Teknik och samhälle

Making Common Sense More Common in Deep
Learning Architectures

400

Kultur och samhälle

Z free home

600

Teknik och samhälle

Interaktion mellan människor och omgivning i
Internet of Things-ekosystem: Design av
uppkopplade system för energi-management i
smarta byggnader för hållbarhet

400

Teknik och samhälle

Situation Awareness-based Attention Guidance
(SAAG)

400

Att förstå atmosfärens fotokemi genom mätningar
av negativa joner på MAX IV

260

The microscopic mechanism for elasticity of elastin

400

MATEMATIK / FYSIK
Materialvetenskap och
tillämpad matematik
KEMI
Biomedicinsk vetenskap

SAMHÄLLSVETENSKAP / EKONOMI
Naturvetenskap, matematik Kunskap som räknas? - flerspråkigt och
och samhälle
matematiskt in(ex)kluderande i gymnasieskolans
yrkesprogram

900

Socialt arbete

900

”Plötsligt kom där en hand”: Erfarenheter och
upplevelser av sexuella trakasserier inom
akademin bland studenter och doktorander

HUMANIORA
Kultur och samhälle

The Digital Gothic. Rethinking ethics, media and
monsters in a digital age

Samhälle, kultur och
identitet

Scandinavia as an Arena for the Black Panther
Party

Kultur och samhälle

Knowing From Somewhere: On Modes and Sites of
Knowledge Production with Hacker Communities
in the Field of Internet of Things
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1 000
600
1 000

Mottagare

Projekt, projekttitel

Anslag tkr

Högskolan i Kristianstad
MEDICIN / ODONTOLOGI
Hälsovetenskaper

Tonårssömn - utvärdering av hälsofrämjande
insatser

420

Övriga högskolor / Ej högskola
ÖVRIG FORSKNING
Kungliga
Vetenskapsakademien

Stöd till Crafoordpriset 2020

13 000

STÖD TILL VUXNA MED SÄRSKILDA BEHOV, GRUPP
Lunds Fontänhus

Verksamhetsbidrag till Lunds Fontänhus

1 500

Crafoordska stiftelsens resestipendium

2 500

BARN & UNGDOM
Lunds universitet

Majblommans Riksförbund Stöd till Majblomman 2020

250

HUMANITÄR HJÄLP
Lunds stift

Lunds stifts diakoni (Skåne)

2 500

Cirkus

1 200

KULTURSTÖD, GRUPP
Kulturen – Kulturhistoriska
föreningen för södra
Sverige
ÖVRIGA ÄNDAMÅL
Lunds universitet

Förnyat Palmhus och entré

Lunds universitet

COVID-19 pandemins effekt på studenter som tar
examen i juni 2020
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10 000
900

Mina år i Crafoordska stiftelsens tjänst.
När man ska skriva en berättelse, är det viktigt att i dispositionen ha en början och ett slut. Det känns ju väldigt enkelt. Jag tillträdde som ordförande i
Crafoordska stiftelsen 1984, då en blygsam nybildad stiftelse med ett obetydligt kapital bestående av aktier i Holger Crafoord AB, som senare kom att
heta Gambro AB. Jag lämnar nu 2020, och kan glädjas åt att stiftelsens kapital just vid tiden för mitt sista sammanträde passerat 4 miljarder kronor.
Man har dessutom delat ut nästan 2 miljarder kronor i bidrag under åren,
som har passerat förbi. Men vad har hänt under alla dessa år, vad minns
jag, och vad vill jag berätta?
Min pappa Holger Crafoord, en inbiten stockholmare med studentexamen
från Östra Real och genomgången civilekonomexamen med högsta betyg
från Handelshögskolan, skulle bli en inbiten skåning och därtill lundabo.
Han blev snart en känd person i staden, och han fanns med i många styrelser av skilda slag och med olika syften. Han blev känd som en duglig och
kreativ företagsledare och skulle på senare år, i en ålder när man vanligtvis
brukar dra sig tillbaka starta dialysföretaget Gambro. Detta företag kom att
bli världsomspännande och utsågs 1978 till Sveriges lönsammaste.
Crafoordska stiftelsen bildade min pappa 1980 genom en donation av aktier i Holger Crafoord AB, och den har till syfte att dela ut avkastningen till vetenskapliga ändamål och i mindre utsträckning ävenledes stödja undervisning av barn och ungdom, ge bidrag till kultur och idrott, hjälpa människor
med funktionsvariationer och stå för humanitära insatser. Med andra ord
kan man konstatera, att Crafoordska stiftelsens ändamålsbestämmelser är
så generösa, att man inte utesluter någonting förutom religiösa och militära ändamål. Alla vetenskapliga discipliner är välkomna, och det är dessa,
som i huvudsak stiftelsen skall lägga sin kraft på, vilket stadgarna ger klart
besked om. För mig har donator ständigt befunnit sig i centrum. Vad ville
Holger Crafoord åstadkomma med stiftelsen, och hur tänkte han i olika situationer. Just detta, att tolka donators innersta vilja kan vara svårt men
underlättat för mig, som har varit med från början, när ändamålsbestämmelserna växte fram.
I styrelsen känns det viktigt att ha representanter, som kan mäta upp till
kraven på kompetens inom skilda områden, där man efter ansökningsförfarande måste skilja ut de allra skarpaste ansökningarna. Till hjälp finns
ett vetenskapligt råd, vars engagemang är absolut nödvändigt. Under mina
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år som ordförande, har jag svårt att redogöra för många av de viktigaste
vetenskapliga bidragen, helt enkelt därför att jag inte har kunskap nog att
förstå ansökningarna. Men det finns tillfällen, som etsat sig fast, och som
jag minns väl. Året är 2004 och på grund av sjukdom ligger jag på lasarettet
och får dropp under ett antal timmar.

Margareta Nilsson vid invigning av operationsrobot på Skånes universitetssjukhus.

Plötsligt och oväntat dyker trenne professorer med Leif Salford i spetsen
från Medicinska fakulteten upp. De har med sig en räksmörgås, och de slår
sig ner på sängkanten. Ärendet gäller en operationsrobot, som skall komma att få stor betydelse för Lunds lasarett. Efter en stund, kommer en sjuksköterska och konstaterar att patientens blodtryck har stigit oroväckande,
och hon ber professorerna avlägsna sig omedelbart. Lika omedelbart hade
jag bestämt mig för, att så klart ska vi hjälpa till! Det skulle så småningom
beviljas ytterligare medel för en andra robot!
Crafoordska stiftelsen är speciell på så vis, att här kan man fatta väldigt
snabba beslut, om så behövs. Byråkratin är i det närmaste obefintlig, medlemmarna i styrelsen är som en familj känner jag, och det är enkelt att nå
ut till alla på kort tid. Vid sidan av de vetenskapliga ändamålen, har vi också
möjlighet att ingripa väldigt snabbt inom våra andra kategorier.
Alldeles i början av min tid som ordförande minns jag särskilt, när jag i
rykande snöyra blixtsnabbt måste ta bilen från gården i Småland där jag då
bodde, och mitt i natten styra mot Lund för att besluta om flera miljoner
kronor till Kulturmejeriet! Kommunfullmäktige hade bestämt sig för att av-
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slå begäran, och Crafoordska stiftelsen kunde besluta om 3 miljoner kronor
till Lunds kommun för att förverkliga kulturell ungdomsverksamhet.
Mina föräldrar hade vid samma tidpunkt som Crafoordska stiftelsen bildades även skänkt en donation till Kungliga Vetenskapsakademien, som
fick i uppdrag att dela ut priser inom områden, som inte täcktes av Nobelprisens urval.
Det blev geovetenskaper, biovetenskaper,
matematik, astronomi och polyartrit, som
akademien med samma förfaringssätt som
man utser Nobelprisen skulle ta hand om. För
att priset som delas ut årligen ska kunna mäta
sig med ett Nobelpris tillför Crafoordska stiftelsen
medel. På så sätt har ett samarbete upprätthållits genom åren. 1985 beviljades Kungliga Vetenskapsakademien anslag för att
kunna förverkliga sollaboratoriet på La Palma en liten ö tillhörig Kanarieöarna. Det astronomiska laboratoriet måste flytta från sin placering på Capri,

Solobservatoriet på La Palma, Kanarieöarna.

då luftföroreningarna utgjorde ett stort hinder för verksamheten där, och
det stora projektet LEST (Large European Solar Telescope) äventyrades. Vid
invigningen i juni 1985 fick jag följa med till La Palma och tillsammans med
kungaparen från Sverige, Danmark, Holland och Spanien inviga The Holger
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Crafoord laboratory for solar physics! Det var en sällsam upplevelse högt
ovan molnen!
Foto: Hagblom Foto

Kring mig under mitt ordförandeskap har jag
kunnat glädja mig åt en stor skara styrelse- Margareta Nilsson och rektor
ledamöter, som alla har bidragit otroligt väl Håkan Westling vid invigningen
av ekonomicentrum.
och engagerat i arbetet.

32

Foto: Hagblom Foto

Det var också redan i mitten av åttiotalet, som beslut om att bygga Holger
Crafoords ekonomicentrum fattades, och därmed började det nära samarbetet med Lunds universitet, som sedan
dess har varit en för vår verksamhet väldigt
viktig medspelare. Ekonomicentrum utgjorde en betydande stor satsning, och möjliggjordes genom att Stiftelsens kapital ökade
och därmed avkastningen efter börsnoteringen av Gambro AB. Det står inte uttryckligen i stadgarna, att vi ska prioritera Lunds
universitet, men vi gör det och på förnuftiga grunder. Antalet ansökningar skulle bli
oöverstigligt många, om vi inte som nu begränsar oss till lärosäten i södra Sverige. Vad
beträffar ansökningar utanför vetenskapen,
skall de sökande komma från Skåne.

Externa ledamöter väljs för en treårsperiod med möjlighet till förlängning
upp till nio år, vilket betyder att jag sett många kompetenta ledamöter
komma och gå. För mig är det viktigt i vår lilla krets, att personkemin stämmer, och vi skall trivas vid våra möten. Jag behöver inte framhålla någon
enskild ledamot, då alla ska känna, att de har utgjort en fantastisk tillgång
för Stiftelsen var och en. Jag vill ändå nämna en ledamot, som jag hyste stor
tvekan till, när han kom på förslag nämligen Nobelstiftelsens verkställande
ledamot Stig Ramel. Jag visste så klart att Stig hade för oss nödvändiga
kunskaper, och han var givetvis insatt i den alltmer väsentliga aktiehanteringen, som vi hade att ägna kraft åt. Men vad jag sökte nu var de mjuka
egenskaperna, förståelsen för den lundensiska skepticismen och dess speciella humor. Stig Ramel var skåning, och det var ett steg i rätt riktning. Men
han var också en ädling från ett av de större godsen. Jag hade träffat alltför
många, dryga, högdragna och obegåvade grevar och friherrar från skånska
slott och herresäten utan att imponeras. Däremot var Stig student från mitt
Spyken, vilket flyttade fram honom en position. Jag vände mig till vänner
på arkivet vid Akademiska Föreningen i Lund, och efterhörde om kandidat
Ramel på något vis synts till i det sociala livet under sin studietid vid universitetet? Där fanns svaret, ordföranden kunde känna sig helt trygg inför
framtiden, när hon nu skulle be om acceptans från Stig Ramel. Det som
avgjorde saken var, att under lundakarnevalen 1950 hade den unge Ramel
deltagit i karnevalståget iklädd svarta trikåer ridande på en vit häst! Stiftelsens nya ledamot klargjorde på sitt underfundiga sätt vid första mötet,
att alla skulle veta om, att han vid skilda meningar alltid skulle rösta som
ordföranden! Stig som ledsamt nog inte finns bland oss längre hade den
förgätmigejblå blicken, som jag tidigare bara mött hos min pappa.
I Crafoordska stiftelsen har inte hittills tillgripits omröstning i någon fråga,
och än mindre har någon begärt avvikande mening att föras till protokollet!
Vi har gjort en stor satsning för Flyinge hästsportsgymnasium. Beslutet fattades som alltid enhälligt, men kanske hade pappa Holger här tvekat. Det
enda han var riktigt skräckslagen inför var hästar. De bits fram och sparkas
bak!
När jag bläddrar igenom årsredovisningarna från min debut i Crafoordska
stiftelsen och till senaste redogörelse, så känner jag stor glädje över vad
som åstadkommits. Vetenskapliga donationer vars komplexitet jag bara
kan ana har kommit Lunds universitet till del, professurer inom skilda dis-
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cipliner har säkerställts, unga forskare har kunnat fortsätta sina projekt,
svenska studerande ungdomar har givits möjlighet att studera utomlands,
liksom att utomeuropeiska studenter har kunnat etablera sig här under en
tid. Vid sidan om Ekonomicentrum kan man på många platser i Lund med
ögonen se donationer i form av Kulturens renoveringar, färdigställandet av
byggnation inom humaniora (Lux och SOL), ombyggnaden av Skissernas
Museum, Gerdahallens utökade verksamhet, den senaste ombyggnaden
av Akademiska Föreningen och alldeles nyss medel för att Botaniska trädgården ska bli den oas som staden behöver.
Ett för mig synnerligen angeläget område inom forskning, som först på senare år har uppmärksammats och nu ses som en viktig del inom den medicinska disciplinen, utgöres av den palliativa forskningen. Jag vågar påstå, att
jag från början var väldigt påstridig, och förfasades över nedläggningen av
Lunds första hospis, dit för övrigt min egen mamma togs emot som första
patient. Omhändertagandet av människor i livets slutskede, är en synnerligen väsentlig del av den medicinska vården, och jag känner, att man är nu
på rätt väg att inse detta. Crafoordska stiftelsen har under senare år bidragit med stora belopp, för att understödja forskningen inom detta område.
Crafoordska stiftelsen har gjort det möjligt för Thomanders studenthem att
befria sig från Universitet, och det är riktigt roligt för Stiftelsen att känna
sig delaktig i att verksamheten där fortsättningsvis kan bedrivas i samma
lundensiska anda. Mången lundaspexare har fostrats här och fortfarande
bidrar många av de inneboende till det studentikosa inslaget i Lund med
alla sina universitetsstuderande.
Foto: Gunnar Menander

Ett projekt som har etsat sig fast, är det som
handlar om biskop Peder Winstrup. Det kändes nästan surrealistiskt
att få stå vid hans öppna kista, och begrunda
den man som dog 1679.
Mannen som grundade
Lunds universitet, hade
jag gärna haft några ord
Biskop Peder Winstrup.
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med, och jag hade då kunnat berätta, att hans universitet lever och mår väl,
samt har stor nytta av Holger Crafoords känsla för vetenskap, även om han
själv som donator inte tillhörde vetenskaparnas skara.
Idrotten erhåller stöd, vilket skulle ha glatt donator, som på sin fritid för det
mesta sågs med en boll under armen. Stiftelsen ger framför allt stöd till att
många ungdomar får möjlighet att delta i skilda idrotter. Konstnärliga och
kulturella företrädare ges möjlighet att söka bidrag, och Stiftelsens humanitära insatser har givits befogat utrymme.
Till sist och av stor betydelse för mig och mitt arbete för Crafoordska stiftelsen har min make haft. Lennart valdes in i styrelsen 1989, och efterträdde
min mamma. Vi har arbetat sida vid sida sedan dess, och hans gedigna
kunskap inom ekonomi har varit nödvändig för att nå dithän, där Stiftelsen
befinner oss idag. Jag har lärt mig ofantligt mycket, om hur man handskas
med kapital, och det Lennart främst har lärt mig att förstå, är att man skall
ägna sig åt det man begriper, och att inte komplicera det ekonomiska förfaringssättet för mycket. Lennart har med sitt breda kontaktnät inom näringslivet och inte minst med sina år som ordförande för Lunds universitet
varit kunnig utöver det vanliga i många sammanhang och till stor nytta för
Stiftelsen. Lennart har också med sitt lugn och sin trygga förankring i tillvaron betytt mycket för mig, och bland mycket annat väsentligt lärt mig, att
om något beslut måste fattas här och nu genast, ska man svara nej!
Nu lämnar jag, och det känns lagom, ordet som man bara kan uttrycka på
svenska. Min dotter Ebba är redan varm i kläderna som ordförande i Crafoordska stiftelsen, och jag gratulerar henne till det engagemang och den
flit hon lägger ner på att föra sin morfars vilja och drömmar vidare. Jag
hälsar också min dotter Anna välkommen som min efterträdare, och är
övertygad om att hon kommer att vara en tillgång för Stiftelsen med sina
erfarenheter, sin klokskap och ambition.
Margareta Nilsson
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4 SYMBOL

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