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ÅRET I KORTHET
väsentliga händelser
2020 präglades av att många bolag ställde in sina utdelningar
p.g.a. pandemin. För 2021 blev det däremot ett normalt år med
utdelningar i paritet med förväntningarna. Dessutom var det
flera bolag som gjorde extra utdelningar. Eftersom pandemin
fortfarande verkade under året så har det fortsatt varit några
bidrag som återbetalats, men också ett antal som har fått förlängd tidsfrist.
Stiftelsen har under året gett löften om placeringar i infrastruktur- och Private Equity-fonder för motsvarande ca 24 miljoner usd som kommer investeras under de närmsta 1–5 åren.

Marknadsvärde tillgångar

Marknadsvärde
tillgångar

5 290 099
tkr

Aktier 81 %
Räntebärande 19 %
Alternativa 0 %

Förvaltningsresultat

5 290 099

150 761

tkr

tkr

FÖRDELNING AV BIDRAG
ENLIGT STADGAR

Vetenskaplig forskning 80 %
Vård, fostran, utbildning
av barn & ungdom 11 %
Vetenskaplig undervisning 5 %
Välgörande & sociala ändamål 3 %

Beviljade anslag

%

av kronor

111045
tkr

Allmännyttiga, kulturella
& konstnärliga 1 %

Beviljade anslag
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.

333
antal

Å R E T I KO R T H E T
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VD & ORDFÖRANDE
HAR ORDET

2

021 har pandemin fortsatt att prägla såväl samhället i stort som Crafoordska stiftelsen. För forskarna har det
inneburit att vissa projekt har fått flyttas fram, vissa aktiviteter har fått begränsas och vissa har t.o.m. fått ställas in.
Glädjande nog har merparten kunnat genomföras.
Svårare har det varit för de studenter som erhåller Crafoordska stiftelsens resestipendier, där både osäkerheten och direkta reseförbud begränsat antalet som kunnat nyttja dessa stipendier. Det har däremot
varit extra stort behov av de humanitära bidragen som vi ger varje år,
där bidraget till Lunds stifts diakoner är en central del. Idrott och kultur har vi också varit mycket angelägna om att stödja under året, även
om all deras verksamhet ej kunnat genomföras.
För det prestigefyllda Crafoordpriset har prisceremoni och bankett
under året åter ställts in. Nu samlar vi oss för ett 40-årsjubileum i Lund
där Kronprinsessan delar ut priserna till de fyra pristagarna från 2020,
2021 och 2022 i Matematik, Astronomi, Polyartrit och Geovetenskap
i samarbete med Kungliga Vetenskapsakademin.
Ett spännande projekt som vi följt och nu med glädje kunnat stödja
är de arkeologiska utgrävningarna av den historiska platsen i Uppåkra.
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Den är mer än 1000 år gammal och utgrävningarna kommer starta
under 2022.
Crafoordhallen i Flyinge är ett annat projekt som vi tidigare varit
med och stöttat men som tyvärr uppvisat skador som nu måste rättas till. Crafoordhallen är väsentlig för att Flyinges verksamhet ska
kunna fungera för alla de ungdomar som brinner för att på olika sätt
arbeta med hästar.
När pandemin lättade fick stiftelsen möjlighet att under en trevlig kväll i november anordna ”En kväll med Crafoordska stiftelsen”.
Ett 80-tal gäster, nuvarande och tidigare styrelseledamöter, anställda,
stiftelsens granskare och vänner inom stiftelsevärlden, universiteten
och leverantörer lyssna på trevliga samtal kring ett antal projekt som
stiftelsen stöttat från dess bildande 1980 fram till idag. Vi fick bland
annat höra mer om Kulturmejeriet i Lund, Holger Crafoords Ekonomicentrum och Professuren i Palliativ vård.
På det finansiella planet har året kännetecknats av kraftiga börsuppgångar och utdelningar som kommit tillbaka med råge via extrautdelningar från flera bolag. Detta har inneburit att förra året blev
ett rekordår för stiftelsen både avseende utdelningsbara medel och
dess förmögenhet.
Med hjälp av Zoom och Teams samt några fysiska möten har verksamheten kunnat fungera nästan som vanligt.

Leif Andersson
vd
Ebba Fischer
Ordförande

VD & ORDFÖRANDE HAR ORDET
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H A L L EN PÅ H ÖJ D EN – DYN AS T I ERS
RES I D EN S & D O M Ä N
Å H US L ÄG RE T
CR A FO O RD H A L L EN PÅ FLYI N G E
KU N GS GÅ RD R Ä D DAS
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Bronsbeslag som troligen
framställer smeden Völund,
då han flyr i sin fågeldräkt.
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HALLEN PÅ HÖJDEN
– DYNASTIERS
RESIDENS & DOMÄN

A

r k eologi är tål a modets vetenskap. Avsikten
med ämnet är att studera människors historia och
samhällen under tider då inga skriftliga källor existerar. Även om så skulle vara fallet ger arkeologin en
annan bild av det förflutna, eftersom skriftlighet behärskades av få. När vi därför har möjlighet att undersöka lämningar under mark gläntar vi varje gång in i ett okänt rum. I fallet med
projektet Hallen på Höjden träder vi in i ett helt hus i Skånes viktigaste maktcentrum under järnåldern. Det är inte heller vilket hus
som helst, utan residensets innersta kärna.
Centralplatsen i Uppåkra är en av ett tjugofemtal sådana i hela
Norden, men ingen är så till ytan omfattande, med så många fynd
och långvarig som Uppåkra. Lämningarna sträcker sig från ca 100 f.
Kr. till mitten av 900-talet. Hallbyggnaden med intilliggande kulthus fungerade under flera hundra år som en sammanhållande kraft
för bygden och människorna i dess närhet.
Under 200-talet e. Kr. etablerade sig centralplatser i södra Skandinavien under inflytande av romarriket. Man upprätthöll kontakter med
de norra delarna av imperiet vid gränsen, Limes, som var påverkat av
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germanska och keltiska traditioner. Det var troligen under denna tid
man i Uppåkra lärde sig strida i samlade krigarföljen, utvecklade läkekonsten och började dyrka nya gudar. Under århundradenas gång
ändrades livsmönstren och ritualerna. Trots skiftena var det uppenbarligen viktigt för makthavarna att besitta Uppåkra som centrum
i väldet. Därför har vi föremål från de viktiga regioner på kontinenten som valdes som samarbetspartner i maktkampen. De skiftande
smyckena, ädelmetallerna och mynten visar vilka riktningar utbytet
av varor haft. Romerska silverdenarer, karolingiska mynt och dirhemer
från islamiska områden dyker upp ur mullen.
Vad vi finner intressant att undersöka är hur platsens jordbruksekonomi förändrades. Livet var osäkert med skiftande årsväxt och djuren kunde drabbas av sjukdomar. Man brukar tala om ett samhälles
resiliens, hur man lyckas återhämta sig och finna nya lösningar efter kriser. Även om man strävade efter stabilitet var det inte lätt att
upprätthålla den. Man kan också använda begreppet om samhället,
som social resiliens. Vi vet att en stor katastrof drabbade världen vid
mitten av 500-talet i form av långvariga askmoln efter vulkanutbrott
och pest. Syns detta i våra källmaterial? Kan vi förklara hur man
återhämtade sig efter svåra tider? Hur skapade men en gemenskap så
att samhället kunde fortleva?
Under fyra år ska vi undersöka hur människor levde och verkade
där med arkeologiska metoder. De traditionella sätten att närma sig
detta är genom att gräva, dokumentera och analysera. Vi kommer
att finna smycken, keramik, rester efter glasbägare, djur- och människoben, byggnadsrester och mycket mer. Vad vi dessutom satsar på
är naturvetenskapliga metoder som ger en djupare kunskap om vilka människorna var, deras ekonomi och hälsa. Vi kommer att undersöka dna och miljö dna. Detta innebär att inte bara ben kan ge
informationen, utan även själva jorden. I den kan det gömma sig
lämningar efter virus, bakterier, djur och människor. Isotoper ger
besked om varifrån de kommit, långväga ifrån eller från regionen.
Mikromorfologi behandlar strukturen på lagren i hallen. Denna relativt nya geologiska metod avslöjar golvytor, hur rummen använts
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Digital rekonstruktion
av hallbyggnaden, till
vänster, och kulthuset,
till höger.

och om bränder förstört byggnaden. Detta är omistlig kunskap eftersom husen i Uppåkra sällan lämnat tydliga spår. Det är bland de
olikfärgade jordlagren vi får söka byggena, inte som antikens pampiga murar.
Projektet Hallen på Höjden har sin styrka i den ihärdiga bebyggelsen som skapat ett rikt källmaterial i form av tjocka kulturlager. Detta
gör det möjligt att studera processer över tid på ett ställe, vilket är
mycket ovanligt inom arkeologin. Med processer menar vi val som
människor företagit sig. Främst står lämningarna efter jordbruk och
boskapsskötsel som ingått i den basala ekonomin. Skiften i ritualer
och långväga kontakter ger grund för analyser om religion och politik. Vi vill veta om hallen nyttjats till riter liknande dem i kulthuset
intill, eller om man valt att skilja på det heliga och det profana.
Förutom den tidsbundna förändringen har rummen i hallen och
ytan utanför byggnaden mycket att tillföra om var man gjort vad, det
så kallade spatiala beteendet. Hur har rummen i hallen nyttjats över
tid? Finner vi en markerad plats för firandet av fester eller hövdingens
säte? Spridningen av föremål och skiften i jordlagren hjälper oss att
förstå detta.
Under fyra år kommer hårt arbete och tänkande att ge helt ny kunskap om järnålderns livsmönster. Arkeologin är tålamodets vetenskap,
men också beroende av teoribildningar och kunskap om liknande
upptäckter. Därför blir undersökningen av hallen ett viktigt kunskapsbidrag till alla centralplatser i sydskandinavien. Vi ser fram mot
att berätta om hallens hemligheter.
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ÅHUSLÄGRET

Å

husl ägret är en pl ats där unga människor, oavsett funktionsvariation, får uppleva att de kan betyda
något för andra. På ett fyra veckor långt sommarläger
får ungdomar, hälften med intellektuell funktionsnedsättning och hälften utan, leva tätt tillsammans och
bygga en gemenskap. Det är en upplevelse som förändrar en för livet.
Föreningen Åhuslägrets scoutkonfirmationsläger startade redan 1968.
Då som nu var tanken att bryta igenom den segregation som finns
mellan människor med och utan funktionsnedsättning i samhället.
Vi vill ge unga människor en erfarenhet av en inkluderande gemenskap, där alla får vara den de är, där alla behövs och kan bidra, där
alla är efterlängtade och där det finns en tilltro till vars och ens förmåga att växa som människa.
Olikhet ger glädje
Vi som jobbar med Åhuslägret drivs av en övertygelse att människor
som är olika har mycket att ge varandra och kan ha oerhört roligt tillsammans. Samtidigt byggs människors vardag ofta upp på att vi är
med dem som är lika oss själva. Unga människor behöver erfarenheter
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av att det kan vara på ett annat sätt, upplevelser som skapar en grundläggande nyfikenhet gentemot det som är annorlunda och en tilltro
till den egna förmågan att fungera med andra.
Att skapa en sådan erfarenhet är Åhuslägrets syfte och utmaning. Vi
tar emot cirka 40 nya femtonåringar varje sommar, en stor och brokig
grupp där var och en har sina gåvor och utmaningar. I en trygg miljö
med en tydlig struktur och ständig uppbackning från vuxna får ungdomarna kasta sig ut i det stora äventyret att lära känna och förstå varandra, och utmaningen att klara sig utan sina föräldrar en hel månad.
Alltid två och två
För att detta ska gå har vi på Åhuslägret utvecklat en särskild metod
som går ut på att ungdomarna gör allting två och två: en med och
en utan funktionsnedsättning jobbar alltid tillsammans. Hela dagarna
är fyllda av organiserade aktiviteter, så att det alltid finns något att
göra tillsammans, en uppgift att ta sig an eller en händelse att uppleva med varandra. På det sättet får ungdomarna möjlighet att bit för
bit upptäcka varandra, se styrkor och svagheter, ge och ta emot hjälp,
uppmuntran och glädje. Oavsett vad vi gör finns det alltid
stöd att få från lägrets ledare. Det är unga vuxna som har
lång erfarenhet av vår verksamhet och av människor med
olika behov. Ledarna vägleder ungdomarna i sökandet efter bra sätt att vara med varandra och vägar att kommunicera. De ger omsorg till dem som behöver det, stöder och
uppmuntrar, löser konflikter och problem och finns alltid
till hands. De väcker ungdomarna varje morgon och nattar dem varje kväll, och leder däremellan aktiviteter och
samtal och mycket annat.
Åhuslägret är en fartfylld och intensiv upplevelse. Musiken är ett viktigt verktyg, vi sjunger och spelar vid alla
möjliga tillfällen. Vi spelar teater, lär oss hantverk som batik och tennarbete, badar och sportar, är ute i tallskogen
och vid havet. Vi åker ut på flera dagars scoutläger, bor i
tält och lagar mat på gasol och sitter vid lägerelden och
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För många
gör Åhuslägret
en bestående
skillnad i livet.
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myser. Vi skrattar och skämtar väldigt mycket, åt allt och ingenting.
Man kan säga att vår främsta strategi helt enkelt är att ha väldigt kul
ihop. Vi har allvarliga samtal om livet, lugna kvällar i kyrkan med
stämningsfull musik och massor av ljus, och många kramar. Dagarna är späckade av upplevelser, och genom dem kommer ungdomarna
hela tiden närmare varandra. De delar glädjeämnen och svårigheter,
de får inblick i varandras livssituation och deras förståelse växer.
En kristen människosyn i praktiken
Åhuslägret är ett konfirmationsläger, och det betyder att vi ser det
som vår uppgift att med hjälp av bibelns berättelser och den kristna
traditionen och riterna hjälpa ungdomarna att i ord och handling bearbeta livets stora frågor: Är kärlek starkare än hat? Vem är jag – är jag
viktig? Hur kan vi människor leva på ett ansvarsfullt sätt mot varandra och skapelsen? Finns Gud? Vem är Jesus och vad kan kristen tro
och etik ha att säga oss människor? På lägret pratar vi om alla dessa
saker, vi sjunger om dem och dramatiserar dem. Men kanske viktigast: vi lever på ett sätt med varandra som i sig självt bearbetar frågorna om varje människas unika värde, om livets mening och människans kallelse, om att leva i tillit till kärlek och förlåtelse, om att ta emot
hopp och livsmod av Gud och varandra. När vi berättar att Jesus sagt
”allt vad ni vill att människorna ska göra för er, det ska ni också göra
för dem”, så är det inte bara ord, utan något ungdomarna upplever just
då. En aspekt av att konfirmeras är också att bli vuxen, att bli en egen
person, självständig utifrån sina förutsättningar. För många av ungdomarna är detta första gången de står på egna ben, utan stöd av sin familj, och det stärker självkänslan.
Att vara behövd
Många tänker att ungdomarna utan funktionsnedsättning hjälper
ungdomarna med funktionsnedsättning, och det gör de också. Men
på Åhuslägret är det svårt att säga vem som får mest hjälp av vem.
Ungdomarna hjälper varandra med det mest prosaiska och med det
avgrundsdjupa – med att hitta till toaletten och att knyta skorna,
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med att hitta över tröskeln till känslorna och att våga berätta att man
känner sig ensam ibland. Många gånger handlar det inte så mycket
om att ge eller ta emot hjälp, snarare om att när vi gör saker tillsammans, då blir det som tidigare verkade omöjligt plötsligt möjligt.
Ungdomar idag lever ofta i ett hårt och fördömande samtalsklimat, där minsta avvikelse från idealen upplevs som ett stort problem och där det är lätt att misslyckas. På Åhuslägret vill vi visa på
ett annat sätt att vara, där mänsklig variation är en självklarhet och
en rikedom, och där vi gläder oss åt varandras helt olika förmågor.
Att leva så tätt ihop med människor som är mycket olika en själv
är såklart en utmaning, ofta blir något fel eller tokigt, och vi får
bit för bit lära känna varandra bättre. Många av ungdomarna uttrycker att deras viktigaste erfarenhet var att på Åhuslägret får man
vara som man är och känner sig uppskattad just sådan, därför vågar
man öppna sig för andra. På Åhuslägret är det okej att göra fel, man
får alltid en ny chans och man kan skratta tillsammans när något
blir lite knasigt. Många föräldrar berättar också för oss hur de efter
lägermånaden fått hem en ungdom som plötsligt med tillförsikt ger
sig ut i nya sammanhang, som för första gången har vänner som
ringer, eller som börjat ta ansvar för andra.
Förändra världen – en människa i taget
För många gör Åhuslägret en bestående skillnad i livet. Åhuslägret
är på många sätt unikt i att det skapar vänskapsband mellan ungdomar på grundskolan och särskolan. Även om personer med funktionsnedsättning numera finns i samma skolor och bostadsområden
som andra, finns många fördomar och osynliga murar kvar som
skapar en social isolering från resten av samhället. Efter lägret arbetar vi med att hjälpa ungdomarna att hålla kvar i sina erfarenheter
och relationer. Därför finns All Saints Club, en ungdomsverksamhet i Lund där ungdomarna kan träffas en kväll i veckan och åka
på läger en helg varje termin. Där kan de fortsätta umgås lika blandat som på lägret, och där kan även den som inte klarar att ta initiativ till samvaro vara del av gemenskapen. En del ungdomar hänger
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kvar i verksamheten genom hela tonåren och blir så småningom engagerade som ledare. För många påverkar lägret människosyn och
värderingar resten av livet. Eftersom lägret funnits i över 50 år vet
vi att lägret fått påverka yrkesval och engagemang långt in i vuxenlivet. Det verkligt betydelsefulla med Åhuslägret är det som händer
mellan ungdomarna, hur det glittrar till mellan dem när de delar ett
skämt som ingen annan förstår, när någon får en kram och ett uppmuntrande ord just när det behövdes, eller när de tillsammans klarar
något de inte trodde var möjligt. Det är vårt syfte – att ungdomarna genom samvaron med varandra ska bli bekräftade, upprättade, få
känna att de duger och att de kan göra skillnad. Men för att detta
ska kunna hända behövs en stor organisation och mycket resurser
som gör det möjligt.
Resurser som gör skillnad
Att vara en hel månad på läger är kostsamt – men vi behöver vara
länge tillsammans för att göra erfarenheter som går på djupet. På lägret bor fyra ungdomar tillsammans på varje rum, och varje rum har
en ledare som tar särskilt ansvar för just de ungdomarna. Lägret behöver därför ledare som är kunniga, mogna och trygga. Ledarna är
unga vuxna i 20–25 årsåldern som är beredda att lägga större delen
av sin sommar och mycket ideell tid under året på att ge ungdomarna
allt de behöver. Dessutom kräver lägret förarbete. Under ett helt år
innan lägret har vi förträffar och hembesök för att ungdomarna ska
känna sig trygga nog att komma till lägret. Inte minst i familjer med
funktionsnedsättning är det viktigt med förberedelse, att bygga upp
tillit och överföra kunskap om ungdomarnas behov.
Crafoordska stiftelsen har ända sedan 1984, i snart 40 år, möjliggjort
vårt arbete genom bidrag till omkostnader för ledarstaben. Utan ledarna är lägret inte möjligt att genomföra – de vägleder ungdomarna
i alla lägen, och skapar både trygghet och lagom stora utmaningar.
Crafoordska stiftelsen har också gett bidrag till familjers omkostnader med lägret. På så sätt har familjer kunnat få stöd med både lägeravgift och andra omkostnader med lägret, vare sig det är gummistövlar
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eller något annat som behövs. Föreningen Åhuslägret finansierar stora
delar av kostnaderna för lägret med stiftelsemedel, och ungdomarna
får i varierande grad bidrag till kost och logi på lägret från sin hemförsamling i Svenska kyrkan. Men för en del familjer är den resterande lägeravgiften ändå svår att betala. Tack vare Crafoordska stiftelsen
behöver det inte vara en ekonomisk fråga om man kan delta i lägret
eller inte. Varje år får vi en ny kull ungdomar till lägret. Det är vår
uppgift att se till att de reser därifrån med erfarenheter av glädje och
gemenskap, av att vara sedda och behövda. Varje år rymmer också
sina egna utmaningar och svårigheter. Att vi fått åtnjuta ett så troget
stöd under så många år från Crafoordska stiftelsen är därför en stor
trygghet och glädje!

Lund, december 2021
Teresa Callewaert
Lägerpräst och verksamhetsansvarig
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CRAFOORDHALLEN PÅ
FLYINGE KUNGSGÅRD
RÄDDAS

S

ommaren 2020 sk yddsstängdes det magnifika ridhuset Crafoordhallen på Flyinge Kungsgård. Ett hårt slag
mot både Flyinges kärnverksamhet och de viktiga externa evenemang som riksanläggningen gör möjliga varje år.
Tack vare Crafoordska Stiftelsen kan det unika ridhuset
nu räddas. Under 2022 planeras nypremiär för Crafoordhallen.
– Vi är mycket tacksamma för att Crafoordska Stiftelsen återigen
visar sitt engagemang för Flyinge Kungsgård. Crafoordhallen är oerhört central för vår verksamhet, säger Flyinges vd Christina Rosell.
I juni 2005 invigdes det nya ridhuset på riksanläggningen Flyinge
utanför Lund. Den efterlängtade Crafoordhallen har fria mått för
ridbanan om 40x 80 meter, kan delas av i mindre sektioner och motsvarar tre normala ridhus i den dagliga utbildningsverksamheten.
Byggnaden är arkitektoniskt unik och röner stor uppmärksamhet
från det att förslaget till utformning vinner arkitekttävlingen till dess
den magnifika byggnaden står klar. Stommen av plattor i massivträ
möter glasade fasader och ger ljus, rymd och en känsla av att rida
utomhus. Tillsammans med Flyinges publika ridhus ger Crafoordhallen unika möjligheter att arrangera stora evenemang. Samtidigt
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ger hallen helt oöverträffade förutsättningar i utbildningen av alla
de elever och studenter som går på Flyinges ledande universitets-,
gymnasie- och yrkeshögskoleutbildningar. Med Crafoordhallen är
Flyinge en ridanläggning i världsklass.
Crafoordhallen har verkligen varit den tillgång för Flyinge som
tanken var vid invigningen 2005. Här har riksanläggningens personal, elever och studenter kunnat utvecklas utan att behöva kompromissa om tid och utrymme. Här har nationella- och internationella
evenemang inom hoppning, dressyr, voltige, inomhusfälttävlan samt
Islandshäst genomförts. Crafoordhallen har bidragit till den expansiva och progressiva inriktning för att utveckla kunskap, hästar och
människor som Riksanläggningen Flyinge tillsammans med systeranläggningen Ridskolan Strömsholm har som målsättning. Det
blev därför ett hårt slag mot verksamheten när man upptäckte allvarliga fel i takkonstruktionen och byggnaden fick skyddsstängas
sommaren 2020. I två års tid har ledningen för Flyinge arbetat för
att utreda renoveringsbehovet och hitta nya lösningar för återuppbyggnaden samt finna möjligheter att finansiera reparationerna.
Crafoordska stiftelsen finansierar reparationerna
Crafoordska Stiftelsen har med sin generösa donation om 9 miljoner
kronor räddat inte bara detta unika ridhus, utan även gett Riksanläggningen Flyinge fortsatta möjligheter att driva strategin att vara
ett ledande kompetenscenter för svensk och internationell hästnäring.
Hjärtat i verksamheten är alltid hästarna och de människor som driver
anläggningen. Engagemang, kompetens och omsorg om Hästen står
alltid i centrum. Fastigheterna på Flyinge Kungsgård är den ryggrad
som bär upp hela verksamheten. Utan fungerande stallar, ridhus, hagar, ridbanor, ekonomibyggnader, utbildningslokaler, kontor eller publika lokaler för alla besökare så klarar inte Riksanläggningen Flyinge
sitt uppdrag. Det är mot den bakgrunden som Crafoordska Stiftelsens
insats för att reparera Crafoordhallen ska ses. Som en bärande del i
den nyligen upprättade Strategin mot 2030 för Riksanläggningarna
Flyinge och Ridskolan Strömsholm.
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Kunskapsnav för hästnäringen
Flyinge etablerades 1661 då kronan inrättade ett stuteri här efter freden i Roskilde. Sedan dess har Flyinges betydelse för svensk hästnäring varit betydande. Från 2015 drivs Flyinge organisatoriskt tillsammans med Ridskolan Strömsholm för en samlad insats att vara, inte
bara historiskt utan även i framtiden, ett progressivt kunskapsnav för
samlad hästkunskap och förädlad ridkonst. Uppdraget från ägarna
av Flyinge ab och Ridskolan Strömsholm ab är att anläggningarna
tillsammans ska vara unika kompetenscenter som erbjuder verksamhet med fokus på utbildning, sport och forskning för att bidra till
en långsiktigt hållbar utveckling av den svenska ridsporten, hästaveln
och hästnäringen. Flyinge har den specifika inriktningen på utbildning
av människor som ska förädla hästar samt kompetens och erbjudanden inom avel och uppfödning. Systeranläggningen Ridskolan Strömsholms inriktning är utbildningar med fokus på pedagogik, ridskola
och sport tillsammans med talang- och elitutveckling.
Riksanläggningarna följer samhällets förändring och när vårt samhälle är i ständig förändring så gäller det att följa med. Ambitionen
är att vara en drivande faktor för förändring. Vi befinner oss i en
stark digitaliseringsfas präglad av nätverksstrukturer och nya former
för organisering och värdeskapande. Detta i sin tur betyder förändrade krav på verksamheten och, inte minst, ändrade värderingar.
Coronapandemin har skyndat på den redan påbörjade digitala förändringen. Över tid har även synen på djur och djurhållning förändrats radikalt. Det påverkar hästhållningen och utbildningen av framtidens yrkesverksamma inom hästnäringen. Dagens unga har högre
krav generellt och likaså gäller det kraven på häst- och stallmiljön,
något som driver utveckling inom ledarskap och arbetsmiljöfrågor.
Hästnäringen behöver hålla ihop helheten mitt i utvecklingen, från
hästen som fritidsintresse till elitverksamhet. Bredd och spets, fritidsoch elitverksamhet, alltid med hästens välfärd i centrum.
Den flerhundraåriga kulturhistoriken kring Riksanläggningarna Flyinge och Ridskolan Strömsholm, den kompetens som finns samlad
här, ger en unik möjlighet att verkligen vara det kunskapscenter som
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krävs i en föränderlig tid. Kopplingen till Sveriges Lantbruksuniversitet
via Hippologprogrammet och de gymnasie-, yrkeshögskole- och folkhögskoleutbildningar som drivs på anläggningarna ger en bred bas för
både utbildning och forskning mot framtidens målsättningar.
Utbildning i fokus vid Riksanläggningen Flyinge
Riksanläggningarna Flyinge och Ridskolan Strömsholm förser hela
hästnäringen med kompetens och har en viktig funktion för att näringen ska kunna utvecklas genom de välutbildade personer som
kommer ut i yrkeslivet. Flyinge erbjuder följande utbildningar just
nu (ej inkluderat alla de kortkurser, clinics och föreläsningar som
ingår i den löpande verksamneten):
Hippologprogrammet, ett treårigt kandidat- och yrkesprogram med
Sveriges Lantbruksuniversitet (slu) som huvudman. På Flyinge är
det Hippologprogrammet med ridhästinriktning som gäller. Här
fördjupar sig studenterna teoretiskt inom ämnen som hästens biologi, pedagogik, ledarskap, företagsekonomi och ridlära. Under tre
år blir det också praktisk träning i ridning, körning, unghäst och
hästhantering. Det första året är det studier vid Flyinge och följande år fortsätter utbildningen på Strömsholm. Utexaminerade
ridhästhippologer arbetar exempelvis som ridlärare, gymnasielärare, ridskolechefer, hästutbildare, stallchefer, tränare, organisatörer,
administratörer, rådgivare mm. Många är egna företagare och entreprenörer inom hästnäringen.
Hovslagarutbildningen är en treårig yrkeshögskoleutbildning med
övergripande mål att man efter examen har de praktiska och teoretiska kunskaperna för att verka yrkesmässigt som av Jordbruksverket
godkänd hovslagare. Flyinge är huvudman för Riksanläggningarnas
Hovslagarutbildning som finns på Flyinge, Strömsholm och Wången. Riksanläggningarna erbjuder även en ettårig tilläggsutbildning
som kompetensutveckling för redan yrkesverksamma hovslagare.
Hovslagaryrket växer och efterfrågan på hovslagarkompetens är stor.
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Ridhuset Crafoordhallen
under reparation.
Foto: Björn Rosell
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Beridarprogrammet är för den som vill arbeta professionellt med
att utbilda, träna, tävla och matcha hästar i olika åldrar. Det är
en treårig yrkeshögskoleutbildning som ger en heltäckande utbildning i att utveckla hästar från inridning via matchning mot
unghästchampionat till att ta fram mer färdiga tävlingshästar.
Flyinge Hästsportgymnasium är en riksrekryterande utbildning
som sedan 2019 har en helt ny inriktning på drift och skötsel av
hästsportanläggningar. Detta är en oerhört efterfrågad kompetens i dagens snabbt växande hästnäring och arbetsmöjligheterna är många för dessa studenter.
Hippologigymnasiet är ett samarbete med Polhemsskolan i Lund.
Ett Naturvetenskapligt program med häst på schemat. En unik
utbildning som bara finns på Flyinge och som passar de elever
som har höga studieambitioner och vill kombinera det med häst
och hästkunskap.
Forskning och utveckling
Hästnäringens tre riksanläggningar Flyinge, Strömsholm och Wången har en gemensam policy för forskning och utveckling (fou) som
har fastställts av styrelsen för Hästnäringens Nationella Stiftelse (hns).
Policyn omfattar vision, mål, fokusområden, gemensamma strategier
och kunskapsspridning. Genom universitetsutbildningen Hippologprogrammet har Flyinge och Strömsholm ett nära samarbete med slu.
Verksamheten drivs i form av forsknings- och utvecklingsprojekt samt
genom hippologstudenternas examensarbeten. Samarbeten med andra lärosäten såsom Karlstad Universitet, gih, Göteborgs Universitet,
Chalmers Tekniska Högskola och Malmö Högskola sker också kontinuerligt. fou är centralt för hela hästnäringens framtid och därmed en
kärnverksamhet för riksanläggningarna.
Strategi mot 2030
Framtidsvisionen för Flyinge och Ridskolan Strömsholm är att vara
”Swedish Equestrian Centers of Excellence”. Här utvecklas kunskap,
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hästar och människor. Med det säger vi att Riksanläggningarna som
kunskapsbolag ska vara ledande i Europa inom hästutveckling, forskning och ridkonst. Det är en stor vision och samtidigt en högst reell
och uppnåelig sådan. Fyra strategiska målbilder ska ta riksanläggningarna vidare:
Nav för excellence. Riksanläggningarna är attraktiva platser och nav
för ridkonst, utbildning och träning på högsta nivå, där vi utvecklar kunskap, hästar och människor. Flyinge och Ridskolan Strömsholm är en stark samlande kraft inom hästnäringen och ridsporten.
Framstående internationell position. Flyinge och Ridskolan Strömsholm attraherar internationella studenter och har upparbetade
samarbeten med de främsta i världen. Genom att ha en internationell position är vi ledande i Sverige.
Kunskapsledare för hästnäringen. Flyinge och Ridskolan Strömsholm har initiativet och tar i samarbete med andra utvecklingen
av kunskap och ridkonst till nya nivåer. Forskning och utveckling
omsätts i praktiken.
Ledande i hållbar hästhållning. Flyinge och Ridskolan Strömsholm
är proaktiva och ledande i frågor om hållbar hästhållning och hästens välbefinnande. Flyinge bidrar till svensk avel genom sin kompetens som utvecklare av hållbara hästar.
De strategiska målbilderna är satta med sikte på 2030. Under de åtta
år som vi har till 2030 konkretiseras arbetet genom strategier om arbete med hållbar hästhållning – hästvälfärd, anläggningarnas ekonomiska robusthet, att ta kunskapsarbetet till nästa nivå, driva innovation för framtiden och skapa långsiktiga strategiska samarbeten
som stödjer hästnäringens utveckling. Allt detta behöver göras öppet
och transparent, genom ökad digitalisering, kommunikation och tillgängliggörande – både nationellt och internationellt.
En verksamhet med ett historiskt perspektiv som driver och leder
hästnäringens utveckling in i framtiden, det är Flyinge Kungsgårds
roll, då som nu.
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FINANSIELLA
RAPPORTER
29

FÖRVALTNINGSBER ÄT TELSE

Beviljade anslag

111045
tkr

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:

Beviljade anslag

333
antal

OMRÅDE (tkr)
Vetenskaplig undervisning och forskning
varav Crafoordpriset
Vård och fostran av barn och ungdom
Övriga ändamål
TOTA LT

2021
93 721
6 000
12 441
4 883
111 045

2020
79 745
13 000
6 351
17 825
103 921

väsentliga händelser
2020 präglades av att många bolag ställde in sina utdelningar p.g.a.
pandemin. För 2021 blev det däremot ett normalt år med utdelningar i paritet med förväntningarna. Dessutom var det flera bolag som
gjorde extra utdelningar. Eftersom pandemin fortfarande verkade
under året så har det fortsatt varit några bidrag som återbetalats,
men också ett antal som har fått förlängd tidsfrist.
Stiftelsen har under året gett löften om placeringar i Infrastrukturoch Private Equity fonder för motsvarande ca 24 miljoner usd som
kommer investeras under de närmsta 1–5 åren.
Måns Magnusson avgick ur styrelsen den 31 december 2021 och ersattes av Gunilla Westergren-Thorsson från den 1 januari 2022.
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Väsentliga händelser efter räkenskapsåret
Styrelsen bedömer att den pågående Ukraina-konflikten skulle kunna få en negativ effekt på stiftelsens resultat på nya året, men att styrelsen i dagsläget inte kan bedöma hur stor. Styrelsen följer aktivt
utvecklingen och vidtar löpande åtgärder för att begränsa effekten.
Effekten bedöms främst påverka stiftelsens verksamhet via reducerade utdelningar. För mer information hänvisas till stiftelsens hemsida,
www.crafoord.se
FLERÅRSÖVERSIKT (mkr)
Stiftelsens intäkter
Förvaltningsresultat
Årets resultat
Eget kapital
Tillgångarnas marknadsvärde
Fritt eget kapital
Beviljade anslag
Beviljade anslag, antal mottagare
Rullande femårsmedeltal i % på
beviljade anslag

2021
158
151
436
2 449
5 290
799
111
333

2020
87
80
96
2 119
4 118
485
104
359

2019
140
132
177
2 123
3 833
535
107
367

2018
133
125
170
2 049
3 077
506
94
347

2017
123
117
223
1 971
3 335
534
104
481

87

83

85

86

86

Till styrelsens förfogande står stiftelsens fria egna kapital som per 31
december 2021 uppgår till 799 302 257 kr. Styrelsen disponerar kapitalet på följande sätt:
Till bidrag från stiftelsen avsätts totalt
Årets avsättning till bundet kapital
I ny räkning balanseras
TOTA LT

KRONOR
125 000 000
284 860 000
389 442 257
799 302 257

Stiftelsens resultat och ställning övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning.
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RESULTATR ÄKNING

2021

2020

121 983
36 081
24
158 088

49 744
36 885
24
86 653

–2 945
–4 127
–255
–7 327

–2 535
–3 959
–273
– 6 767

FÖRVALTNINGSRESULTAT

150 761

79 886

Finansiella poster
Realisationsresultat
SUMMA finansiella poster

284 860
284 860

15 959
15 959

ÅRETS RESULTAT

435 621

95 845

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

Marknadsvärde tillgångar
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Alla belopp
är i tkr om inte
annat särskilt
anges.

Förvaltningsresultat

5 290 099

150 761

tkr

tkr
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BAL ANSR ÄKNING
TILLGÅNGAR

2021.12.31

2020.12.31

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnad och mark
Inventarier
SUMMA materiella anläggningstillgångar

1 715
642
2 357

1 769
844
2 613

Finansiella anläggningstillgångar
Aktier i koncernföretag
Andra långfristiga värdepappersinnehav
SUMMA finansiella anläggningstillgångar
SUMMA anläggningstillgångar

105
2 031 372
2 031 477
2 033 834

105
1 963 142
1 963 247
1 965 860

7 615
7 615

9 268
9 268

Kortfristiga placeringar
Övriga kortfristiga placeringar
SUMMA kortfristiga placeringar

154 688
154 688

89 497
89 497

Kassa och bank
Kassa och bank
SUMMA kassa och bank
SUMMA omsättningstillgångar

349 703
349 703
512 006

143 759
143 759
242 524

2 545 840

2 208 384

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
SUMMA kortfristiga fordringar

SUMMA TILLGÅNGAR

BAL ANSR ÄKNING
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EGET K APITAL OCH SKULDER

2021.12.31

2020.12.31

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

1 634 073
16 000
1 650 073

1 588 073
46 000
1 634 073

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

485 091
–16 000
–105 410
435 621
799 302
2 449 375

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

Skulder
Långfristiga skulder
Skulder till koncernföretag
Beviljade ej utbetalda bidrag
SUMMA långfristiga skulder

101
31 004
31 105

101
24 360
24 461

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Beviljade ej utbetalda bidrag
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
SUMMA kortfristiga skulder

291
64 381
182
506
65 360

16
64 101
226
416
64 759

2 545 840

2 208 384

SUMMA EGET K APITAL OCH SKULDER
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Värdepappersportföljen
steg med 30,9 %

TILLGÅNGSFÖRDELNING

Aktier 81 %
Stora och medelstora svenska
bolag med stabil och hög utdelning. Stiftelsen har också
investerat en mindre del i
Microcap-fonder och även en
viss exponering mot globala
aktiefonder.

Räntebärande 19 %
Svenska enskilda företagsobligationer med varierande
löptider och kreditrisk. Stiftelsen har också investerat
i en del lånefonder.

Marknadsvärde
tillgångar

5 290 099

Räntebärande: Den räntebärande portföljen ökade
med 2,1 % att jämföra med
ett viktat räntebärande
index på –0,5 %

tkr

Aktier: Aktieportföljen
ökade med 38,4 % att
jämföra med svenska
aktiemarknaden 39,3 %

Alternativa 0 %
Stiftelsen har inga investeringar i tillgångsslaget vid
årsskiftet men avgett löften
för investeringar i infrastrukturfonder och Private Equityfonder som kommer materialiseras under de närmsta åren.

Alternativa: Stiftelsen har
avgett löften för placeringar i infrastrukturfonder och
Private Equity fonder

FÖRMÖGENHETSUTVECKLING

mkr
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BIDRAG
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BIDR AG I DIAGR A M
BIDR AG FR ÅN STIFTELSEN SEDAN STARTEN

Ackumulerade bidrag, netto, vänster axel

mkr

Bidrag per år, netto, höger axel

Totalt ca 2 miljarder
utdelat 1980–2021
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Holger Crafoord
vid sitt skrivbord.
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BIDR AGSFÖRDELNING 2021

Vetenskaplig forskning

Stiftelsen har under året
beviljat 111 mkr varav
88 mkr till vetenskaplig
forskning.

Vård, fostran, utbildning av barn & ungdom
Vetenskaplig undervisning
Välgörande & sociala ändamål
Allmännyttiga, kulturella & konstnärliga

80 %
Vetenskaplig forskning
Stiftelsen har under året
beviljat drygt 88 mkr till vetenskaplig forskning vilket
inkluderar 65 mkr till unga
forskare, 10 mkr till arkeologiska utgrävningar i Uppåkra, 6 mkr till Crafoordpriset och 7 mkr till övriga
forskningsansökningar.

11%
Vård, fostran, utbildning
av barn & ungdom
Stiftelsen har under året beviljat ett större bidrag på 9 mkr
till Flyinge Kungsgård för upprustning av Crafoordhallen,
1,5 mkr i verksamhetsbidrag till
idrottsföreningar och 1,2 mkr
i verksamhetsbidrag till föreningar och skolor med aktiviteter
för barn och ungdom med särskilda behov.

%

av kronor

3%
Välgörande & sociala
ändamål
Stiftelsen har under året beviljat 2,5 mkr till Lunds stifts
diakoner för humanitär hjälp,
250 tkr till Majblomman och
300 tkr i verksamhetsbidrag till
föreningar med aktiviteter för
vuxna med särskilda behov.

5%
Vetenskaplig undervisning
Stiftelsen har under året beviljat 2,5 mkr till Crafoordska
stiftelsens resestipendier för
utlandsstudier, 1 mkr till Holger
Crafoords Ekonomicentrum
för digitalisering och 1,5 mkr
för utrustning till Malmö
universitets kliniska träningscenter.

1%
Allmännyttiga, kulturella
& konstnärliga ändamål
Stiftelsen har beviljat 650 tkr
till föreningar och 250 tkr till
enskilda personer.
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ÅRETS STÖRRE BIDR AG
Mottagare

Projekt, projekttitel

Anslag (tkr)

LUNDS UNIVERSITET
Teknologi
Designvetenskaper

Undersökning av hur användare sorterar sitt avfall, med
syftet att ta fram förbättrade riktlinjer för design för återvinning av läkemedelsförpackningar.

400

Experimentell medicinsk
vetenskap

Imaging-omics: Molekylär profilering och visualisering
av biologisk vävnad i fler färger än vad ögat möter.

200

LTH

Computational driven design of new materials.

300

Elektro- och
informationsteknik

3D integration of III-V semiconductors by direct growth
on metals.

Byggvetenskaper

Högpresterande träbyggnader för ökad konkurrenskraft
– experimentell verifiering av datormodeller.

300

LTH

Modellering av kemiska processer vid brand i småskaliga
energilager med Litium-jonbatterier och vätgas.

200

MAX IV- Laboratoriet

Imaging nanoparticle surface catalysis with coherent
X-rays.

LTH

Enabling attosecond time-resolved imaging and spectroscopy in the soft-X-ray spectral range.

300

LTH

Detaljerad studie av droppar som produceras vid tal och
hosta och deras inverkan på spridningen av COVID-19.

300

MAX IV

Provleveranssystem för aerosolpartiklar och nanopartiklar
– en ny forskningsriktning för MAX IV-laboratoriet.

250

LTH

Developing and applying online Raman spectroscopy
and Scheimpflug Raman lidar to detect aerosol soot in
the atmosphere (DAOS-aerosol soot).

500

Partikelfysik

Uppdagande av kvark-gluon plasmats egenskaper via
fluktuationsstudier med ALICE vid LHC.

1 200

1 200

1 200

Matematik/fysik
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Projekt, projekttitel
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Anslag (tkr)

Lunds universitet: Matematik/fysik

LTH

Discrete models for turbulent flows.

Matematikcentrum

Nätverksanalys av Big Data inom CFD.

300

Naturvetenskapliga
fakulteten

Archaeological analytical chemistry of Gribshunden
wooden artifacts – sampling, sample preparation, and
organic compounds compositional analysis.

400

Naturvetenskapliga
fakulteten

De novo design of metamorphic proteins.

400

Kemiska institutionen

Molekylär informationsteknologi: Utveckling av binärmärkta bibliotek för läkemedelsutveckling.

300

Kemiska institutionen

Mot framtidens cancerbehandlingar: En grundläggande
studie av PARP-enzymer med multidomänstruktur.

500

Centrum för analys
och syntes

Utveckling av modeller för analys av interaktioner mellan
cellytekolhydrater och SARS-CoV-2.

300

Naturvetenskapliga
fakulteten

Valleytronics in two-dimensional semiconductor.

200

Biologiska institutionen

Pollinatörseffektivitet – hur kan anläggning av blomremsor
påverka de mekanistiska processerna involverade i pollinering av grödor?

200

Naturgeografi och
ekosystemvetenskap

Kvantifiering av kort- och långvariga rotreaktioner på snötillägg och sommaruppvärmning i arktiska torra och våta
tundraekosystem.

500

Biologiska institutionen

Mechanisms and measures to reduce hypoxia and brownification in the Baltic Sea.

300

Biologiska institutionen

Evolutionära språng – varierande selektion och snabba
anpassningar i naturen.

500

Naturvetenskapliga
fakulteten

Climatic response to peatland-mediated feedbacks.

300

1 200

Kemi

Biologi/geovetenskap
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Mottagare

Projekt, projekttitel

Anslag (tkr)

Lunds universitet: Biologi/geovetenskap

Naturgeografi och
ekosystemvetenskap

Förbättra hydrologisk modellering i kalla regioner genom
avancerad integration av en flexibel modell och flerkälledata.

1 200

Fysik

Växelverkan mellan maritim polarluft och kontinental
boreal luft – en viktig drivkraft för aerosolers påverkan
på klimatsystemet i Arktis.

1 200

Humanistiska och
teologiska fakulteterna

Ursprunget till människans eldanvändning: japanska
makaker som levande modeller.

400

Biologiska institutionen

A flexible high-throughput framework for automated pollen
analysis using deep learning.

300

Biologiska institutionen

Påverkar uppväxtmiljön hur djur hanterar temperatursvängningar som vuxna?

500

Naturvetenskapliga
fakulteten

Metallmärkesfjärilarna ser rött: Den genetiska och funktionella grunden till insekternas färgseende.

400

Naturvetenskapliga
fakulteten

Evaluating trade-offs and synergies between soil carbon sequestration and the provisioning of nutrients for plant growth.

500

Biologiska institutionen

Measuring genetic constraints on plant adaptation to
novel pollinators.

1 200

Naturvetenskapliga
fakulteten

It takes two to tango: Exploring syntrophic interactions
in anaerobic microbial eukaryotes.

1 200

Naturvetenskapliga
fakulteten

Uncovering the molecular innovations required for multicellular life.

700

Biologiska institutionen

Coevolutionary diversification in geographic mosaics
of pollinator interactions.

300

Naturvetenskapliga
fakulteten

Does a good immune system prevents from being eaten?
Quantifying predation risk during sickness responses.

300

Samhällsvetenskap/ekonomi

42

Ekonomihögskolan

Holger Crafoord Ekonomicentrum EC IV, ett fjärde, digitalt hus.

1 000

Rättssociologiska
institutionen

Från stat/region till näringsliv. En studie om svensk reglering av
offentliga ämbetspersoners och förtroendevaldas sidbyten.

1 500
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Projekt, projekttitel
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Anslag (tkr)

Lunds universitet: Samhällsvetenskap/ekonomi

Institutionen för
psykologi

Samregistrering av EEG och Eye tracking – en unik inblick
i inlärning och minne.

Medicinska fakulteten

Konjunktur och coronapandemin: ojämlikhet i hälsa och
barnens utveckling.

1 000

Kliniska vetenskaper

Consequences of dementia on the patient, family and
society from a health economic perspective.

1 000

999

Medicin/odontologi
Medicinska fakulteten

En studie av kopplingen mellan patologi och strukturella
förändringar i amygdala vid Alzheimers sjukdom.

200

Biologiska institutionen

Nsp10-nsp14 komplex av SARS-CoV-2.

208

Kliniska vetenskaper

Våldsbrott i Skåne.

400

Medicinska fakulteten

Förstå rollen för tumörassocierade makrofager i immunflykt
i koloncancer.

200

Medicinska fakulteten

SpnA – a multifaceted virulence factor mediating immune
evasion.

300

Medicinska fakulteten

Utveckling av ny målriktad behandling för barncancer
genom proteinnedbrytning.

300

Medicinska fakulteten

Therapeutically targeting the one-carbon pathway.

300

Medicinska fakulteten

En karta över hur blodsystemet utvecklas under fosterlivet,
cell för cell.

Kliniska vetenskaper

Mekanismer som kopplar IAPP till vaskulopati vid Alzheimers sjukdom.

300

Neurologiska kliniken

Cerebrovaskulära sjukdomar hos unga (med tidiga manifestationer).

500

Kliniska vetenskaper

Obesity and risk of cancer and mortality in a national,
large-scale collaboration.

300

Laboratoriemedicin

Ny behandling mot neuroblastom.

300

1 500
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Mottagare

Projekt, projekttitel

Anslag (tkr)

Lunds universitet: Medicin/odontologi

44

Medicinska fakulteten

Mechanosensing and EHD2 – key factors regulating
adipocyte function.

300

Experimentell medicinsk
vetenskap

Cellulära minnen för tidsintervall.

500

Medicinska fakulteten

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

600

Laboratoriemedicin

Developing targeted therapy for advanced stage Acute
Myeloid Leukemia.

200

Kliniska vetenskaper

Markörer av småkärlssjukdom och lungfibros vid systemisk skleros.

200

Kliniska vetenskaper

En embryonisk modell för att förstå varför barn får cancer.

500

Kliniska vetenskaper

Tidig kolorektalcancer – patofysiologi och prevention.

Medicinska fakulteten

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

300

Experimentell medicinsk
vetenskap

CSF-based amyloid-beta clearance in a pig model.

300

Kliniska vetenskaper

Genomiska in vitro och in vivo modeller för trippelnegativ
bröstcancer.

300

Laboratoriemedicin

Ronneby mor-barnkohort: Etablering av en världsunik forskningsdatabas för studier av hälsoeffekter hos barn efter
exponering för höga nivåer av miljöföroreningen PFAS.

400

Medicinska fakulteten

Prediction and preclinical evaluation of drug sensitivity
and synergy in leukemia.

300

Kliniska vetenskaper

WATer and Environment Related to CArdiovascular, Metabolic and Preeclamptic States (WATERCAMPS).

300

Laboratoriemedicin

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

300

B I D R AG
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Lunds universitet: Medicin/odontologi

Medicinska fakulteten

Upptäcka tidiga mekanismer bakom Alzheimers sjukdomspatologi med hjälp av nya humaniserade modeller.

500

Medicinska fakulteten

The role of full-length apolipoprotein E in clearance of
Gram-negative bacteria and their endotoxins.

200

Logopedi, foniatri och
audiologi

Balancing Brains: En neuronal kartläggning av effekten
av VR på balans och illamående.

300

Experimentell medicinsk
vetenskap

Can salt-induced kinase 3 (SIK3) regulate of Myocardinrelated transcription factors (MRTFs) in vascular smooth
muscle?

400

Medicinska fakulteten

Reversal of insufficient insulin secretion in diabetic beta
cells by controlling mechanical force stimulated insulin
secretion.

400

Medicinska fakulteten

Ny metod för lokal behandling av benskörhetsfrakturer.
Förbättrad implantatförankring i skört ben ger färre reoperationer.

400

Kliniska vetenskaper

Utveckling av nya läkemedel för behandling av hjärnskador
hos för tidigt födda barn med hjärnblödning.

400

Kliniska vetenskaper

Dysregulation of pancreatic beta-cell autophagy – a viral
strategy to promote beta-cell dysfunction and type1 diabetes?

200

Medicinska fakulteten

Role of Astrocytes in Demyelination.

300

Experimentell medicinsk
vetenskap

MORC-familjens dynamiska reglering av kromatinarkitekturen.

400

Kliniska vetenskaper

Knäskada som modell för att förstå artros.

400

Translationell medicin

Roles of C3 in diabetes.

Medicinska fakulteten

Defining neurotoxic amyloid oligomers related to Alzheimer's disease.

300

Medicinska fakulteten

Investigation of genetic variants in MTIF3, relevant for
personalised obesity treatment.

200

1 200
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Mottagare

Projekt, projekttitel

Anslag (tkr)

Lunds universitet: Medicin/odontologi

Medicinska fakulteten

Utveckling av in vivo genterapi för behandling av Parkinsons
sjukdom.

300

Medicinska fakulteten

Linking adverse health effects of air pollutions to development of chronic lung disorders.

200

Humaniora
10 000

Arkeologi och antikens
historia

Hallen på Höjden – dynastiernas redsidens och domän.

Genusvetenskapliga
institutionen

Governing urban pleasure – urban governmentality in
Copenhagen 1870–1910.

Kommunikation och
medier

Military minds and citizens refined: The knowledge formation and consolidation of military and crisis psychology in
mid-twentieth century Sweden.

1 100

Teologi och
religionsvetenskap

Teosofisk buddhism i svensk dagspress 1889–1939:
Reception, förhandling, kritik.

1 000

Arkeologi och antikens
historia

More messages from the dead: Extended excavations
& analyses of the cemetery of ancient Kheny.

450

Filosofiska institutionen

When AI can read our minds: Using mentalism magic
to simulate the future consequences of brain reading.

600

750

Övrig forskning
Universitetsbiblioteket

Svenskt näringsliv 1914–2014 – företagstryck från 100 år.

1 833

LINNÉUNIVERSITETET
Teknologi
Linnéuniversitetet

Effektivisering av boytans nyttjande och one-stop-shop
energirenovering.

200

Kemi
Kemi och biomedicin
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Etablering av en state-of-the-art triple quadrupole mass
spektrometri-facilitet som komplement till LNU:s Crafoord
separations- & analyslaboratorie.
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Anslag (tkr)

Linnéuniversitetet: Kemi

Kemi och biomedicin

Identification of the sex pheromone of the bagworm,
Metisa plana: Saving the Orangutan rainforests.

300

Kemi och biomedicin

Betydelsen av komplementsystemets regulatorer vid makuladegeneration.

200

Hälso- och livsvetenskap

Intravascular inflammation-thrombin as a modulator of
acute inflammation.

300

Hälso- och livsvetenskap

Greenhouse gases in the crust – deciphering the concentrations and fractions of microbial gas.

500

Biologi och miljö

Är individuell variation i lektid och temperaturtolerans nyckeln för fiskpopulationer till att hantera global uppvärmning?

400

Biologi/geovetenskap

Samhällsvetenskap/ekonomi
Samhällsvetenskap

Den strategiska användningen av offentlig upphandling:
identifierande variationer i tillämpningen av EU:s upphandlingsregler i Europa.

327

Hälso- och livsvetenskap

PAX i skolan – en kontrollerad utvärdering och kvalitativ
analys av effekter på arbetsmiljö, lärande, psykisk hälsa
samt hälsoekonomiska aspekter av att införa en klassrumsbaserad intervention.

423

Humaniora
Konst och humaniora

NEW ROMANS: American identity politics, political
transformations, and the Classical Past.

Konst och humaniora

Folkbiblioteken i ett förändrat politiskt landskap: ett demokratiuppdrag för en ny tid?

1 000

400

SVERIGES LANTBRUKSUNIVERSITET, ALNARP
Biologi/geovetenskap
Trädgårds- och växtproduktionsvetenskap

Development of Spray-Induced Gene Silencing technology
for control of Fusarium head blight disease.

500
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Mottagare

Projekt, projekttitel

Anslag (tkr)

MALMÖ UNIVERSITET
Matematik/fysik
Hälsa och samhälle

Neutron Reflectometry of sheared soft thin films under low
pressures.

298

Teknik och samhälle

Auger electron spectroscopy for growth of new energy
materials.

200

Termisk aktivitetskontroll – ett kraftfullt verktyg för utveckling av hållbara läkemedelsberedningar.

2 000

Kemi
Hälsa och samhälle

Samhällsvetenskap/ekonomi
Det konfliktrelaterade våldets fortsättning i efterkrigsstäder: Kartläggning av våld på gatunivå.

1 449

Malmö universitet

Kliniskt träningscenter till Sveriges bästa sjuksköterskeutbildning.

1 500

Hälsa och samhälle

The tissue architecture of our mucosal barrier: from
molecular understanding to 3D models.

300

Globala politiska
studier

The ethics of breast cancer screening – comparing the
implementation of breast tomosynthesis in Sweden and
the US.

400

Samhälle, kultur och
identitet

Exiled: Activism, identity and the ANC of South Africa
in Sweden.

750

Samhälle, kultur och
identitet

Letting vulnerability rule. Holocaust survivors in the “Era
of the Witness”.

1 100

Globala politiska
studier
Medicin/odontologi

Humaniora
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ÖVRIGA HÖGSKOLOR/E J HÖGSKOLA
Övrig forskning
Kungliga
Vetenskapsakademien

Stöd till Crafoordpriset 2021.

6 000

Stöd till barn och ungdomar med särskilda behov, grupp
Ledarkostnader och familjestöd till Åhuslägret 2022.

125

S:t Lukas Lund

Subventionering av psykoterapi för universitets- och
högskolestuderande.

100

Flyinge AB

Rekonstruktion av lanternin Crafoordhallen Flyinge.

9 000

Lunds universitet

Crafoordska stiftelsens resestipendium.

2 500

Föreningen Åhuslägret
Övrigt stöd, grupp

Humanitär hjälp
Clownronden

Sjukhusclowner besöker de skånska sjukhusen 2022.

200

Majblommans
Riksförbund

Stöd till Majblomman 2021.

250

Lunds stift

Lunds stifts diakoni.

2 500

Kulturstöd, individ
Gustav Kraitz

Bildpresentation om Kulturcentrum Ravinens historia och
paret Kraitz konstnärskap.

200

Föreställningen ”Fejk News” – för att öka barns och ungas
förmåga att förstå och skilja på fakta och åsikter.

100

Kulturstöd, grupp
Teater Sagohuset
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