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1. Om fonden

Danmarks Nationalbanks Jubilæumsfond blev etableret i forbindelse med Nationalbankens 150 års 

jubilæum i 1968, hvor der blev givet 15 mio. kr. til oprettelse af fonden. Dette beløb er blevet 

suppleret flere gange, og den indbetalte kapital er ultimo 2017 på 85 mio. kr. Fondens 

nettoindtægt uddeles i henhold til fondens fundats.  

Fonden støtter projekter inden for arkitektur, design og kunsthåndværk. 

2. Bestyrelsen

Jubilæumsfondens bestyrelse består af nationalbankdirektør Lars Rohde (formand), adm. direktør 

Anne Hedensted Steffensen (næstformand), departementschef Marie Hansen, designer Cecilie 

Manz, landskabsarkitekt Kristine Jensen og designer Louise Campbell. 

3. Ansøgninger

Jubilæumsfondens bestyrelse mødes fire gange om året. I 2017 var det 10. marts, 23. maj, 31. 

august og 17. november. 

Fonden har i 2017 modtaget 513 ansøgninger (533 i 2016) og har bevilget 3.546.089 kr. (3.360.188 

kr. i 2016). Der er givet 88 bevillinger, heraf 21 bevillinger uden forudgående ansøgninger (80 

bevillinger i alt i 2016). 
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4. Følgende bevillinger er blevet uddelt i 2017

Hæderslegat 

Danmarks Nationalbanks Jubilæumsfond af 1968 uddelte 26. oktober 2017 et hæderslegat på 

400.000 kr. til guldsmed Jytte Kløve som en anerkendelse af hendes betydningsfulde virke som 

guldsmed og smykkedesigner og hendes betydning for nye generationer af smykkekunstnere.  

I den anledning udstillede Jytte Kløve et udvalg af sine arbejder i Nationalbankens forhal i 

perioden 27. oktober til 27. november 2017. Udstillingen var dels en fysisk udstilling, dels en 

virtuel udstilling båret af billeder og lyd. Ved uddelingsreceptionen 26. oktober lavede hun også 

en levende udstilling, hvor nogle af hendes gæster bar hendes smykker.   

Uddrag fra Cecilie Manz' motivationstale til Jytte Kløve: 

Jytte Kløve er både bemærkelsesværdig og stærk – og så tror jeg også at Jytte er både 

vedholdende og "forandringsmodig".  

Vedholdende – fordi det kræver det vist at besidde et håndværk; Det er ikke nødvendigves altid en 

dans på roser at være dygtig til et fag. Der skal knokles og man skal nogen gange op på hesten 

igen når livet viser tænder og giver modstand.  

Du er old school guldsmed – det er sagt med den største respekt – old school er godt! Tænk hvis 

ingen tog sig af alle de små detaljer i et fag, tænk hvis ingen forstod, eller gad bruge de maskiner 

der udgør fagets grundlag. Tænk hvis ingen gav al den viden og manuel erfaring videre.  

Man får faktisk lyst til at sige tak til dig – i Jubilæumsfonden støtter vi jo design og kunsthåndværk. 

Så tak fordi du er en af dem, der er med til at videreføre et håndværk til de næste generationer.  

Det er tydeligt, at der stadig er masser af krudt, guld og sølv i dig. Det har været dejligt at se den 

arbejdsomhed og energi du har lagt i dit seneste projekt, nemlig at modtage denne hæderspris. 

4



Påskønnelseslegater 

I 2014 begyndte Jubilæumsfonden at uddele påskønnelseslegater på 100.000 kr. Disse legater 

uddeles kun uden forudgående ansøgning og i 2017 uddelte fonden tre påskønnelseslegater. 

Bestyrelsen besluttede at give et påskønnelseslegat til: 

Tommerup Keramiske Værksted 

Med legatet ønsker fonden at påskønne Tommerup Keramiske Værksteds enestående faglige 

ekspertise, der sættes stor pris på af kunstnere, keramikere og designere til realisering af særligt 

krævende og store keramiske værker. Mod alle odds har de formået at "holde skruen i vandet" og 

derved bidraget væsentligt til dansk keramiks stadige udvikling. 

Christina Capetillo 

Med legatet ønsker fonden at påskønne Christina Capetillos enestående bidrag til diverse bøger 

og publikationer, der foreviger landskabet og landskabets forandringer. Hendes værker er altid på 

et højt kunstnerisk niveau. 

Mette Saabye 

Med legatet ønsker fonden at påskønne Mette Saabyes fantasi, talent og smittende skaberglæde. 

Hun er vidunderligt vedholdende, både i hendes utrættelighed når det drejer sig om at finde nye 

veje til at eksperimentere med materialer, teknikker og formfortællinger, og når det gælder selve 

fremstillingen af hendes værker, uanset hvor komplicerede eller krævende de må være at udføre. 
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Rejselegater til afgangselever 

Nedenævnte skoler, hvor der undervises i arkitektur, design, kunsthåndværk, musik eller 

scenekunst, har hver udvalgt en afgangselev til at modtage et rejselegat fra Jubilæumsfonden. 

Legatet kan ikke søges, og det bliver uddelt i forbindelse med den enkelte skoles dimittendfest. 

Arkitektskolen i Aarhus 

Alexandra-Georgiana Dumitras 

25.000 kr. 

Kunstakademiets Arkitektskole 

Anders Cochet Svinkløv 

25.000 kr. 

Kunstakademiets Designskole i København 

Silje Aune Dammen 

25.000 kr. 

Kunstakademiets Designskole på Bornholm 

Laura Hoff 

25.000 kr. 

Designskolen i Kolding 

Monika Bartosová 

25.000 kr. 

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole (grafisk design) 

Julius Brade Harrebek 

25.000 kr. 

Institut for Ædelmetal 

Afgangsudstilling  

25.000 kr. 

Det Kongelige Teater, Balletskolen  

Victoria Bell, Ludwig af Rosenborg og Eva Drews Bloch 

25.000 kr. 

Den Danske Scenekunstskole København 

Anna Ladas og Riika Laurilehto 

25.000 kr. 

Den Danske Scenekunstskole Aarhus 

Mette Gadeberg Gregersen 

25.000 kr. 

Den Danske Scenekunstskole Odense 

Søren Højen 

25.000 kr. 

De Danske Musicalakademi Fredericia 

Rikke Lillevang 

25.000 kr. 

Det Kongelige Operaakademi 

Julie MeeRa Alberts 

25.000 kr. 
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Det Kongelige Danske Musikkonservatorium 

Bogdan Nicola  

25.000 kr. 

Rytmisk Musikkonservatorium 

Emil Palme 

25.000 kr. 

Syddansk Musikkonservatorium 

Benjamin Kirketerp 

25.000 kr. 

Det Jyske Musikkonservatorium 

Merlyn Luke Perez-Silva 

25.000 kr. 
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Arkitektur  
 

Lasse Andersen – Utzon Center 

Til udstillingen "Svinkløv – fra Packness til Praksis", der med Svinkløv Badehotel 

som eksempel udfolder historien om at bevare og forny i arkitekturen, når 

Praksis Arkitekter gentænker Ejnar Packness' bygning fra 1925. 

50.000 kr. 

Rune Nöel Meldgaard Björnson-Langen 

Til et studie, der vil undersøge, om der forekommer uvilkårlige forbindelser 

mellem en primær følelsestilstand og bestemte rumlige udtryk. 

30.000 kr. 

Rune Bundgaard, Morten Lisberg Dyrsø og Sara Marinus Jensen – Klink 

Til udvikling og opførelse af et keramisk arkitektonisk værk. 

30.000 kr. 

Christina Capetillo, Steen Høyer og Sophie Sahlqvist – KADK 

Til produktion af en bog der præsenterer forskning, undervisning og 

praksisresultater fra Kandidatprogrammet i Landskabskunst (LAK) på KADK i 

perioden 2014-17. 

126.000 kr. 

Emil Roman Frøge og Yuan Chieh Yang – Archivalstudies 

Til et arbejdslegat til udvikling af et digitalt fabrikeret arkitektonisk byggesystem 

med henblik på at tackle presserende sociale og humanitære udfordringer. 

30.000 kr. 

Jonathan Meldgaard Houser – Jonathan Houser IVS 

Til at udvikle, skitsere og projektere et hukommelsesteater, der baseres på 

renæssancetænkeren Guilio Camillos tegninger. 

25.000 kr. 

Thomas Bo Jensen – Arkitektskolen i Aarhus 

Til produktion og udgivelse af monografi om Per Kirkebys arkitektur. 

50.000 kr. 

Kristine Kloch – Aarhus Festuge 

Til projektet "1:1 Harbour Magnets", der er et ambitiøst og internationalt 

arkitekturprojekt, hvor formålet er at vise nye muligheder for byens udvikling 

gennem demonstrative arkitektoniske greb, der kan sætte spot på byens aktuelle 

udfordringer og potentialer samt sætte gang i debatten og drømmene om byens 

fremtid. 

100.000 kr. 

Anne Elisabeth Toft – Arkitektskolen Aarhus 

Til realisering af udstilling og seminardag om arkitektur, arkitekturfotografi og 

fotobogen som medium. Fokus vil være på danske arkitekter, 

arkitekturfotografer og fotobøger. 

60.000 kr. 

Adrian Täckman  

Til udstilling om den dansk/amerikanske arkitekt Knud Lønberg-Holm, 1895-1972. 

50.000 kr. 

Mette Lise Ussing 

Til fotoudstilling og foredrag på Taragon Museum, Boudha, Katmandu i Nepal. 

30.000 kr. 
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Anne Margrethe Wagner – Landskabsarkitektur og Planlægning / KU 

Til en studierejse til New Zealand for netværksetablering og samarbejde med 

relevante organisationer omkring strategier inden for midlertidige urbane 

interventioner og byomdannelser. 

16.200 kr. 
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Design 

 

Sophie Haack Andersen 

Til at facilitere inspirerende møder med designere og arkitekter, der gennem 

talks giver et interessant indblik i deres kritiske tilgang til design. 

30.000 kr. 

Anker Bak – Ankerspoint 

Til at lave den sidste udgave af krykken, der skal udstilles på Milanomessen i 

SaloneSatellite 2017, og derved finde den helt rigtige producent til krykken. 

28.500 kr. 

Michael Bak Christoffersen – Heart Herning Museum of Contemporary Art 

Til udstillingen "Ingvar Cronhammer – Design", der undersøger Cronhammers 

imponerende, men sjældent omtalte, virke inden for design. Udstillingen vises i 

efteråret 2017 og ledsages af en publikation. 

25.000 kr. 

Freya Dalsjø 

Til at udvikle et anderledes præsentationsformat af modedesign under 

modeugen i København i august 2017. 

20.000 kr. 

Line Depping 

Til udvikling af nye prototyper til gruppeudstilling hos A. Petersen – Collection & 

Craft. 

29.000 kr. 

Rasmus Fenhann 

Til et arbejdslegat til at skabe en prototype på en bænk, der skal være en 

sammenhængende organisk form i massivt valnøddetræ. Bænken udføres på 

Statens Værksteder for Kunst i løbet af efteråret 2017. 

25.000 kr. 

Chris Liljenberg Halstrøm 

Til at rejse til Japan og deltage i åbningen af udstillingen "Everyday Things – 

Thinking Design". 

24.700 kr. 

Gertrud Hvidberg-Hansen – Faaborg Museum 

Til gennemførelse af udstillingen "Kalligrafisk Lyrik", der præsenterer både nye 

og ældre værker af grafiker Bent Rohde. 

30.000 kr. 

Peter Johansen 

Til udvikling af to stablestole til udstilling med Danish Designmakers i foråret 2018. 

26.000 kr. 

Kasper Friis Kjeldgaard 

Til at udvikle lampen "Balance", fra prototype til produktion og distribution i 

detailhandlen. 

50.000 kr. 

Aideen McCole – POST Design Festival 

Til POST Design Festival 2017, der er en årlig festival/konference med fokus på 

grafisk design og illustration. 

50.000 kr. 
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Jonas Edvard Nielsen – JEN Design 

Til deltagelse i en udstilling på Trapholt Museum for Kunst og Design med titlen 

"AD" i september 2017. 

27.500 kr. 

Snedkernes Efterårsudstilling 

Til Snedkernes Efterårsudstilling 2017 i København og Milano. 

50.000 kr. 

René Sørensen 

Til projektet "Typothon", der vil bidrage til det danske skriftmiljø og den danske 

skrifttradition, ved at etablere en vidensplatform for skriftdesign i Aarhus.  

32.000 kr. 

Mads Wildgaard – Bold-Decisions.biz 

Til fortsat produktion af fonte i høj kvalitet, med en bred vifte af understøttede 

sprog. 

30.000 kr. 
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Tekstil 

Karin Carlander 

Til rejse til Japan for at deltage i åbningen af udstillingen "Everyday Life – 

Thinking Design".  

20.000 kr. 

Anne Damgaard 

Til frembringelse af nye værker til udstilling på Gammelgaard. 

35.000 kr. 

Nicholas Nybro Hach  

Til kollektionen og modeshowet "Body", som skal vises ved Copenhagen 

Fashionweek i august 2017.  

45.000 kr. 

Jette Hartvig 

Til et arbejdslegat til at udføre en stor vævning til Dansk Gobelinkunsts 

jubilæumsudstilling i 2018. 

30.000 kr. 

Anna Rosa Hiort-Lorenzen – Rosa Deer 

Til projektet "Lysende stier". Projektet bygger videre på tidligere arbejder med 

fluorescerende tekstile installationer, rum og kostumer.  

30.000 kr. 

Iben Høj 

Til et arbejdslegat for at kunne fortsætte og udvikle det kunstneriske virke med 

strik- og beklædningskonstruktioner både på krop og i fri form, samt med 

udvikling af strikteknikker og formprincipper. 

25.000 kr. 

Iben Høj 

Til udvikling og udførelse af værk til udstilling på Mindcraft18. 

50.000 kr. 

Jan Machenhauer 

Til udstilling, billedregistrering og tryksag, der skal skildre hans historiske virke. 

En historisk nedskrivning af 40 års arbejde med dansk mode og beklædning. 

40.000 kr. 

Lea Paulsen 

Til at gå i mesterlærer hos tekstilkoordinator og designer Yoko Ando i Tokyo. 

Bl.a. med oplæring i at udvikle tekstile løsninger til det byggede miljø. 

57.500 kr. 

Sabine Marie Poupinel – Fan Out 

Til Fan Out, et udstillingsrum hvor talenter og sværvægtere inden for dansk 

design og kunsthåndværk udstiller værker og design under modeugen. 

50.000 kr. 

Louise Sass 

Til videreførelse af arbejde og til en separatudstilling i Bagsværd Kirke. Projektet 

udføres på Statens Værksteder i august til november 2017.  

30.000 kr. 
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Marie Boye Thomsen 

Til at producere 9 tæpper i målene 121,92 cm x 172,72 cm, som skal udstilles på 

KVIT Galleri i august 2017.  

26.614 kr. 

Morten Ussing 

Til maskiner, prototypeudvikling og messedeltagelse. 

20.000 kr. 

Morten Ussing 

Til produktion, bæredygtige materialer og udstilling på Revolver messen, samt 

mulighed for at afholde første show under Copenhagen Fashion Week. 

25.000 kr. 
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Keramik og glas 

Stine Bidstrup 

Til udvikling og formgivning af nye værker til separatudstilling på Heller Gallery i 

New York i 2018. 

40.000 kr. 

Rick Gerner og Johanne Jahncke – Gerner Jahncke 

Til at udstille deres specialudviklede glasfarver og specialdesignede 

glasværktøjer med tilhørende drikkeglas over for et internationalt publikum. 

29.500 kr. 

Susanne Hangaard 

Til artist-in-residence ophold på Sundaymorning@ekwc i Holland. 

34.125 kr. 

Louise Hindsgavl 

Til dækning af rejseudgifter i forbindelse med udstillingsåbning i Skt. Petersborg. 

8.770 kr. 

Jeannet Iskandar 

Til udvikling og produktion af tre store skulpturelle værker, som skal udstilles i 

henholdsvis Danmark, Finland og Sverige. 

30.000 kr. 

Bodil Manz 

Til et rejselegat til Japan. 

33.000 kr. 

Christian Rauh Oxbøll – Clay Keramikmuseum Danmark 

Til at realisere en udstilling med Keramiske Veje i 2018, en gruppe af Danmarks 

mest velrenommerede keramikere. 

50.000 kr. 

Mette Blum Marcher – Guldagergaard 

Til at udbrede kendskabet til Guldagergaard og Danmark som designnation. 

25.000 kr. 

Ida Wieth 

Til udvikling og fremstilling af en ny serie værker i glas og keramik til udstilling på 

Gallery J. Lohmann i New York i marts 2018. 

25.000 kr. 
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Kunsthåndværk diverse 
 

Katrine Borup 

Til udstillingsrækken "TIL STEDEt" i Bagsværd Kirke. Kunsthåndværkere og 

designere inviteres til at lave nye værker specielt til kirkens gallerigang. 

30.000 kr. 

Maria Bruun og Anne Dorthe Vester – MBADV 

Til produktion af værker til udstillingen "Keramiske Strukturer" i Bagsværd Kirke. 

15.000 kr. 

Lise Frølund – Danske Kunsthåndværkere og Designere Syd 

Til udstillingen "Dialog" af Danske Kunsthåndværkere og Designere Syd. 

20.000 kr. 

Ninna Gøtzsche – Danske Kunsthåndværkere og Designere, Region Midt 

Til udarbejdelse af katalog til udstillingen "FOMO" med 10 kuraterede udstillinger 

med kunsthåndværk og design i tomme lejligheder i Gellerup i Aarhus. 

35.500 kr. 

Carl Emil Jacobsen 

Til udstillingen "After Nature", der er en soloudstilling kurateret af Henriette 

Noermark. 

30.000 kr. 

Kirstine Kejser Jenbo – Butik for Borddækning 

Til en jubilæumspublikation om Butik for Borddækning, historien om et 

udstillingsvindue for nutidigt dansk og internationalt kunsthåndværk og design 

gennem 10 år. 

100.000 kr. 

Laura Sommer Jespersen – Arts & Crafts Association Bornholm 

Til at skabe en stilren og faglig stærk kulturformidling af de bornholmske 

kunsthåndværkere, hvis arbejde hver dag er med til at bevare og udvikle dansk 

design og kunsthåndværk. Bevillingen er øremærket til den digitale platform. 

15.000 kr. 

Beate Leonards 

Til udvikling af nye særkalke til danske kirker. Herunder præsentere skitser, 

formeksempler og forslag til materialer særkalkene kunne produceres i, udvikling 

af modeller og prototyper samt finde en producent. 

40.000 kr. 

Pernille Mouritzen 

Til videreudvikling af udstillingsprojektet "Ude i skoven" med henblik på at 

udstille i København i februar/marts 2018. 

58.400 kr. 

Karina K.H.M. Noyens 

Til en rejse i forbindelse med ferniseringen på smykkeudstillingen "Bring it on" i 

Det Danske Hus i Paris i november 2017. 

8.100 kr. 

Nanna Obel og Maria Tsokunoglu – Rundetårn 

Til udstillingen "Efterfest – en fejring af dansk smykkekunst gennem 65 år", der 

afvikles i Rundetårn fra december 2018 til januar 2019. 

50.000 kr. 
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Justyna Poplawska 

Til at realisere en prototype af rumdeler fra kollektionen "Tinct". 

24.680 kr. 

Eske Rex 

Til produktionsomkostninger til nye arbejder, der skal præsenteres ved 

soloudstilling ved Gallerie Maria Wettergren i Paris i sommeren 2018. 

45.000 kr. 

Peter Steffensen – Plethora Magazine 

Til dækning af omkostninger forbundet med udgivelse og produktion af 

tryksagen Plethora Magazine, udgave 6 – samt tilhørende rejseudstilling. 

40.000 kr. 

Anni Vestergaard 

Til et udvekslingsprojekt mellem Japan og Danmark, med fokus på bogens 

materialitet. 

20.000 kr. 

Johnny Alexander Wichmann – Oldermanden for Skrædderlauget 

Til Laugenes opvisning 2017, der i år er med deltagelse af Skrædderlauget, 

Guldsmedelauget, Frisørlauget samt Sadelmager- og Tapetsererlauget. 

30.000 kr. 

Lotte L. Zeuthen – Visual Story 

Til "Play & Food #2", der er en udstilling med nyt dansk design og 

kunsthåndværk, der skal vises i Tel Aviv i foråret 2018.  

25.000 kr. 
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5. Udbetalinger

Fonden har i 2017 bevilget 3.546.089 kr., heraf er 3.069.189 kr. udbetalt. Pr. 31. december 2017 

udestår 10 bevillinger på i alt 476.900 kr. at blive udbetalt. 

6. Tilbageførte bevillinger

Der er tilbageført en bevilling fra 2015 på 40.000 kr. Det var støtte til en bogudgivelse om dansk 

bogdesign i det 20. århundrede. Projektet blev overtaget af et andet forlag, og fonden valgte at 

give bevillingen videre til dette forlag. 

7. Regnskab

Det fremgår af fondens regnskab, at resultatet før uddelinger blev 3.625.794,60 kr. Der var ud-

delinger for i alt 3.546.089 kr. og resultatet før skat blev 80.352,01 kr., der overføres til næste år. 

København 8. februar 2018 

Lars Rohde Anne Hedensted Steffensen 

Cecilie Manz Kristine Jensen 

Louise Campbell Marie Hansen 

17





Copyright © 2018

Danmarks Nationalbank

Udgivet af
Danmarks Nationalbanks Jubilæumsfond af 1968
Havnegade 5
1093 København K
www.nationalbanken.dk


	Jub.beretning_indhold.pdf
	1. Om fonden
	2. Ekstern forvaltning af Jubilæumsfonden
	3. Bestyrelsen
	4. Ansøgninger
	5. Følgende bevillinger er blevet givet i 2016
	6. Udbetalinger
	7. Tilbageførte bevillinger
	8. Regnskab

	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Jub.beretning_indhold.pdf
	1. Om fonden
	2. Ekstern forvaltning af Jubilæumsfonden
	3. Bestyrelsen
	4. Ansøgninger
	5. Følgende bevillinger er blevet uddelt i 2016
	6. Udbetalinger
	7. Tilbageførte bevillinger
	8. Regnskab

	Jub.beretning_indhold_2017.pdf
	Beretning 2017
	1.  Om fonden
	2.  Bestyrelsen
	3.  Ansøgninger
	4.  Følgende bevillinger er blevet uddelt i 2017
	Hæderslegat
	Uddrag fra Cecilie Manz' motivationstale til Jytte Kløve:
	Påskønnelseslegater
	Rejselegater til afgangselever
	Arkitektur
	Design
	Tekstil
	Keramik og glas
	Kunsthåndværk diverse

	5.  Udbetalinger
	6.  Tilbageførte bevillinger
	7.  Regnskab




