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Tack för alla bidrag

Ett stort tack för alla fantastiska bidrag som vi har 
fått in till forskningen vid Lunds universitet via 
stiftelsen Forska Lund. I skrivandets stund är det 
80 000 kronor fördelat på 58 gåvor under 2012. 
 
Väldigt få kan på egen hand åstadkomma stora 
skillnader. Men om vi är många som hjälps åt 
skapas förutsättningar att åstadkomma stora 
forskningsgenombrott. Vid Lunds universitet är 
flera forskargrupper nära spännande genombrott 
inom bland annat cancer och Alzheimers. Och då 
kan även relativt begränsade medel faktiskt göra 
stor skillnad.
 
Vi välkomnar därför alla gåvor, stora som små, 
som vill uppmuntra till forskning och utveckling 
vid Lunds universitet. Vi lovar att ta ansvar för 
skänkta medel och omsätta dem i att bättre 
kunna förstå, förklara och förbättra vår värld och 
människors villkor.

Med hopp om en givande sommar 

Per Eriksson, rektor för Lunds 
universitet samt ordförande för 
stiftelsen Forska Lund

Kontakt
Helena Perhag
Handläggande tjänsteman 
046-222 30 68
helena.perhag@rektor.lu.se

www.forskalund.se
www.lu.se/fundraising

Stöd forskning och utbildning 
vid Lunds universitet

Genom stiftelsen Forska Lund kan du på ett enkelt 
sätt stödja forskning och utbildning vid Lunds 
universitet. Tillsammans hjälper vi forskarna att 
lösa sjukdomsgåtor, förbättra miljön, utveckla 
innovationer samt bidra med ny, spännande kunskap. 
Genom ditt stöd bidrar vi också till bättre utbildning 
och ett samhälle med kreativa och kritiskt tänkande 
individer. Vårt mål är hela tiden att förstå, förklara 
och förbättra människans villkor och den värld vi 
lever i. Tillsammans med Lunds universitet gör du 
skillnad och varje bidrag, oavsett storlek, behövs! 
Vi tar tacksamt emot bidrag till plusgiro 90 01 88-4 
eller bankgiro 900-18 84. Du kan också ringa numret 
nedan för att få en inbetalningsblankett hemskickad. 
Märk din gåva med namnet på den insamling 
eller det forskningsområde du vill stödja. Ange 
även avsändare, kontaktuppgifter och om möjligt 
e-postadress så att vi kan återkoppla om hur just din 
gåva gör skillnad.

Toppforskare till Lunds 
universitet tack vare donation

Kristian Pietras, utsedd 
till ”svensk supertalang” 
efter att ha lett en studie 
som kan leda till ett vaccin 
mot bröstcancer, börjar 
vid Lunds universitet 1 
augusti. Rekryteringen 
är möjlig tack vare en 
filantropisk donation på 
tio miljoner kronor från 
Göran Grosskopf och hans hustru Birgitta. Vi har 
träffat Kristian och pratat drömmar, ambitioner 
och varför han valde Lund framför Karolinska 
institutet.
* Läs intervjun med Kristian på vår hemsida: 
www.lu.se/o.o.i.s/30920
* Läs om donationen som gjorde rekryteringen 
möjlig: www.lu.se/o.o.i.s/30928 

http://www.lu.se/o.o.i.s/30920
http://www.lu.se/o.o.i.s/30928


Filantropi allt viktigare

Filantropiska medel som en del av forsknings-
finansieringen blir allt viktigare för Lunds uni-
versitet. Under våren har till exempel Sveriges 
första Standardisation Research Centre kunnat 
dras igång tack vare en donation från Sveriges 
Standardiseringsråd, SSR. Ett stort testamente 
på drygt tio miljoner kronor bidrar till att skapa 
förutsättningar för nya forskningsgenombrott 
inom cancerforskningen. Föreningen Insamlings 
Hjälpen, som samlar in medel till cancer, neuro- 
och strokeforskningen i Sverige, skänker hela årets 
utdelning inom migränområdet till Lars Edvins-
son och hans forskargrupp vid Lunds universitet.
* Läs mer om Standardisation Research Centre: 
www.lu.se/o.o.i.s/30822 
* Läs mer om migränforskningen vid Lunds uni-
versitet: www.lu.se/o.o.i.s/30823

Att få och att ge

Många av dem som donerar till Lunds universitet 
är besjälade av tanken på att 
ge något tillbaka till samhäl-
let och till det lärosäte där 
de studerade och kanske 
verkade. Läs om Maibrit 
Westrin som donerat till 
bland annat stipendier inom 
humaniora:
Läs hela intervjun ”Bidra till 
ögonblicket som förändrar” 
på vår hemsida:   
www.lu.se/o.o.i.s/30919 

Satsning i Botan i full gång

Förra året samt första halvan av 2012 har Bota-
niska trädgården i Lund fått in cirka 100.000 
kronor via Forska Lund. Dessa pengar, tillsam-
mans med en donation från Sparbanksstiftelsen 
Öresund, har gjort att Botan kunnat dra igång en 
stor satsning för att öka barns intresse för naturen. 
Bland annat har man 
bjudit in alla tredjeklas-
sare i Lunds kommun 
till guidade visningar.

- Det är fullt ös med 
nya tredjeklassare nästan 
varje dag. Visningarna 
har varit väldigt upp-
skattade från både elever 
och lärare, säger Sofie 
Olofsson, intendent på 
Botaniska trädgården.
Även särskilda utställningar under skolloven har 
blivit möjligt under våren.

- På sportlovet hade vi djurspår i naturen och 
under påsken vårblommor och ägg från olika djur. 
Till hösten kommer vi att ha liknande satsningar 
under novemberlovet. Under hösten kommer 
även den självguidande slingan ”Sveriges vanli-
gaste träd” upp i trädgårdens södra del, berättar 

Sofie Olofsson.

Satsningarna har fallit väl 
ut. Under sportlovet hade 
Botaniska trädgården 
nästan 1000 besökare per 
dag - tio gånger mer än 
normalt. 

Även höstens schema 
är fullmatat: Tävlingen 
”Vem har grönast fingrar” 
avgörs under Blomster-

festen 7-9 september. Det blir också Svampens 
dag 2 sept., Kulturnatt 15 sept. samt Öppna 
visningar 3 och 24 oktober.

Läs mer om Botaniska trädgården: 
www.botaniskatradgarden.se

http://www.lu.se/o.o.i.s/30822
http://www.lu.se/o.o.i.s/30823
http://www.lu.se/o.o.i.s/30919
http://www.botaniskatradgarden.se


Nya insamlingsinitiativ

Under våren har flera insamlingsinitiativ från 
Development Office och Forska Lund tillkommit 
eller utökats:

* Raoul Wallenberg Institutet
Institutet, knutet till juridiska fakulteten, arbetar 
för att främja universell respekt för mänskliga 
rättigheter och humanitär rätt. Verktygen är 
framför allt forskning, utbildning och rådgivning, 
ofta riktat till myndigheter och befattningshavare 
över hela världen. Resursbehoven finns 
framför allt inom stipendier, litteraturstöd och 
biblioteksutveckling.
- Ladda hem foldern (pdf): RWI

* Skissernas museum
Museet lyfter fram den kreativa processen - själva 
konstverkets födelse - genom att samla skisser, 
förstudier och modeller till konst i det offentliga 
rummet. Museets nytillträdde chef har stora 
ambitioner och vill göra Skissernas museum 
till en av Europas stora konstattraktioner. 
Resursbehoven finns framför allt inom olika 
utvecklings-och utbyggnadsprojekt.
- Ladda hem foldern (pdf): skiss

* Botaniska trädgården
Satsningen på att öka ungas intresse för 
naturen fortsätter. Målet är att kunna inrätta en 
pedagogtjänst med botanisk specialistkompetens 
för att kunna erbjuda fler publika visningar, fler 
och specialanpassade utställningar, kurser och 
evenemang.
- Ladda hem foldern (pdf): Botan

* Lungfibros
Lungfibros är en lömsk sjukdom där lungans 
vanliga vävnad omvandlas till ärrvävnad. 
Insamlingsinitiativet är en fortsättning på en 
minnesgåva från en donator som ville hedra en 
närstående i samband med en begravning.
- Ladda hem foldern (pdf): L

* Handens sjukdomar
Barn och vuxna med handskador, diabetiker 
och människor med karpaltunnelsyndrom 
(klämda nervbanor i handlederna) är tre stora 
patientgrupper som är föremål för insamlingen 
till den handkirurgiska forskningen vid Lunds 
universitet.
- Ladda hem foldern (pdf): H

Investera i global talang 

Stöd talangfulla internationella studenter genom 
ett bidrag till LU Global Scholarship Fund. 
Läs mer om detta och andra insamlingsinitiativ 
på vår hemsida www.forskalund.se

http://www.lu.se/images/Developmentoffice/RWI_23april_FINAL.pdf
http://www.lu.se/images/Developmentoffice/Skissernas_12april_FINAL.pdf
http://www.lu.se/images/Developmentoffice/Botan_31maj.pdf
http://www.lu.se/images/Developmentoffice/Forska_Lund_Lungfibros_26april.pdf
http://www.lu.se/images/Developmentoffice/Handskador_FINAL_mars2012.pdf
http://www.forskalund.se


Skön sommar

Slutligen vill vi berätta att fundraisingavdelningen 
vid Lunds universitet officiellt har bytt namn till 
Development Office. Vi hanterar även frågor som 
rör stiftelsen Forska Lund samt Lund University 
Foundation. Vårt kontor ligger fortfarande på 
andra våningen i Universitetshuset. Medarbetar-
skaran har vuxit till fem: Ulrika Nilsson (avdel-
ningschef ), Helena Perhag och Eric Hamilton 
(projektledare), Joen Garsén (kommunikation) 
och Jessica Brouwer (assistent).

En skön sommar från oss alla till er alla!

Mingel och Vimmel

För att värna donatorer och särskilda vänner 
till Lunds universitet ordnar vi med jämna 
mellanrum intresseväckande och välbesökta 
föreläsningar. Läs mer och se mingelbilderna 
från en kväll i skissernas och de mänskliga 
rättigheterna tecken: www.lu.se/o.o.i.s/30819 

Ny diagnostik och behandling 
mot bukspottkörtelcancer

En ny behandlingsmetod mot bukspottkörtelcan-
cer tas fram av en forskargrupp vid Lunds univer-
sitet/Skånes universitetssjukhus ledd av Roland 
Andersson, professor i kirurgi och vicedekan vid 
Medicinska fakulteten.
- Vi arbetar med en nyskapande metod baserad 
på biomarkörer i vävnad och blod. Förhoppnin-
gen är att kunna ge tidigare och bättre diagnostik 
samt bättre prognostisering vid bukspottkörtel-
cancer, säger Roland Andersson.

Forskningen om bukspottkörtelcancer har fått in 
35 000 kronor via Forska Lund. Bättre behand- 
lingsformer mot denna cancerform är välkom-
men, eftersom överlevnadsmöjligheterna är 
väldigt små bland dem som drabbas.
Läs mer om forskningen kring bukspottkörtel-
cancer: http://www.med.lu.se/klinvetlund/kirurgi/
forskning/forskargrupper/roland_andersson/bukspot-
tkoertelcancer 

Så här kan du bli delaktig i 
nya forskningsgenombrott 

Lunds universitet rankas som ett av de 100 
bästa universiteten i världen och som ett av 
Nordens främsta forskningsuniversitet.  Här 
finns en utmärkt grogrund för nya vetenskapliga 
genombrott. 
Men vi behöver 
din hjälp. 

Ditt bidrag går 
till att finansiera 
nya professurer 
och fler dok-
torander, bygga 
upp nya labora-
toriemiljöer eller 
köpa in utrustning. Du kan också ge stipendier 
till talangfulla studenter, minnesgåvor, bilda en 
egen stiftelse med forskning som ändamål eller 
skattefritt skänka din aktieutdelning. Pengarna 
används väl och ökar möjligheten att till nya for-
skningsgenombrott i mänsklighetens tjänst.

http://www.lu.se/o.o.i.s/30819
http://www.med.lu.se/klinvetlund/kirurgi/forskning/forskargrupper/roland_andersson/bukspottkoertelcancer
http://www.med.lu.se/klinvetlund/kirurgi/forskning/forskargrupper/roland_andersson/bukspottkoertelcancer
http://www.med.lu.se/klinvetlund/kirurgi/forskning/forskargrupper/roland_andersson/bukspottkoertelcancer

