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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 2016 på 85 mio. kr. Fondens 

nettoindtægt uddeles i henhold til fondens fundats.  

 

Fonden støtter projekter inden for arkitektur, design og kunsthåndværk.  

2. Ekstern forvaltning af Jubilæumsfonden 

Der er indgået aftale med Danske Forvaltning (administration) og Danske Capital (investering). 

Indgåelse af disse aftaler har krævet en enkel ændring i fondens vedtægter, men vores interne 

jurister anbefalede, at modernisere vedtægterne ved samme lejlighed. Fondens bestyrelse har 

enstemmigt vedtaget indstillingen til bankens repræsentantskab samt vedtægtsændringerne.  

På bankens repræsentantskabsmøde tirsdag den 6. december 2016 blev vedtægtsændringerne 

godkendt. Vedtægtsændringerne er også blevet godkendt af Civilstyrelsen. 

3. Bestyrelsen 

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

Anne Hedensted Steffensen (næstformand), afdelingschef Steen Kyed, designer Cecilie Manz, 

keramiker og designer Ole Jensen og landskabsarkitekt Kristine Jensen. 

4. Ansøgninger 

Jubilæumsfondens bestyrelse mødes fire gange om året. I 2016 var det 3. marts, 9. juni, 8. 

september og 8. december. 

 

Fonden har i 2016 modtaget 533 ansøgninger (505 i 2015) og har bevilget 3.360.188 kr. 

(3.597.379 kr. i 2015). Der er givet 80 bevillinger, heraf 19 bevillinger uden forudgående 

ansøgninger (87 bevillinger i alt i 2015).   
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5. Følgende bevillinger er blevet uddelt i 2016

Hæderslegat 

Danmarks Nationalbanks Jubilæumsfond af 1968 uddelte 27. oktober 2016 et hæderslegat på 

400.000 kr. til professor og arkitekt MAA Dorte Mandrup som en anerkendelse af hendes 

betydningsfulde virke inden for arkitektur.  

I den anledning udstillede Dorte Mandrup et udvalg af hendes arbejder i Nationalbankens forhal i 

perioden 27. oktober til 28. november 2016. 

Uddrag fra Kristine Jensens motivationstale til Dorte Mandrup: 

Hendes måde er eksempler på enkle, fælles og alligevel enestående stykker arkitektur. Arkitektur i 

dette perspektiv, er som et sæt af metoder og værktøjer, der giver os mulighed for at lære mere 

og mere om den jord vi bebor. Og dog også, en alen ud af en dansk akademisk tradition, hvor 

arkitektur som kunstnerisk profession er et bevidst engagement. 

I en generel og essentiel opfattelse betegner elegance en form for skønhed, der udviser 

usædvanlig effektivitet og enkelhed. Det bruges, i flæng som en standard for tastefulness inden 

for mange områder. Elegance er ting eller stemninger der udviser raffineret nåde, - der omfatter 

enkelhed, konsistens og konsekvens i et objekt indenfor, arkitektur, design eller inden for kunsten 

af enhver art.  

Men det sjove er, at beviser inden for matematik også betegnes som elegante, hvis det er 

overraskende enkelt og udviser konstruktivt effekt, mens man inden for ingeniørkunstens teknik, 

betragter løsninger elegante, hvis der anvendes ikke-indlysende metoder til en løsning, som er 

yderst effektive og enkle, en elegant løsning kan på den måde løse flere problemer på én gang, 

især problemerne der ikke anses for, at være indbyrdes forbundne. 

Påskønnelseslegat 

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

uddeles kun uden forudgående ansøgning og i 2016 uddelte fonden et påskønnelseslegat. 

Bestyrelsen besluttede at give et påskønnelseslegat til Jan Andersson, Steinprent på Færøerne.  

Med legatet ønskede fonden at påskønne Steinprent som en af nordens mest særegne grafiske 

værksteder. De har forstået at bevare håndværket i den grafiske trykkunst og samtidig formået at 

formidle deres arbejde til en bred kreds via galleriet. 
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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 

Kristoffer Hedegaard Andreasen, Mathias Ørum Nørgård, Rune Højlund 

Tybjerg og Simeon Østerlund Bamford 

25.000 kr. 

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole 

Giulia Camille Bianchi  

25.000 kr. 

Designskolen i Kolding 

Jenny Anna Hirvonen 

25.000 kr. 

Kunstakademiets Arkitektskole 

Diana Lindbo  

25.000 kr. 

Kunstakademiets Designskole i København 

Laura Kirk Sørensen  

25.000 kr. 

Kunstakademiets Designskole på Bornholm 

Rick Gerner  

25.000 kr. 

Institut for Ædelmetal 

Afgangsudstilling  

25.000 kr. 

Det Kongelige Teater, Balletskolen 

Emilie Willert Palsgaard-Jensen  

25.000 kr. 

Statens Scenekunstskole 

Ida Grarup Nielsen  

25.000 kr. 

Skuespilleruddannelsen Aarhus 

Mohamed Ali Osman  

25.000 kr. 

Skuespilleruddannelsen Odense 

Anna Stokholm  

25.000 kr. 

Musicalakademiet Fredericia  

Katrine Schmidt Laursen Nørgaard 

25.000 kr. 

Det Kongelige Teater, Operaakademiet 

Martin Hatlo  

25.000 kr. 

Det Kongelige Danske Musikkonservatorium 

Martin Stauning  

25.000 kr. 
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Rytmisk Musikkonservatorium 

Asger Nordtorp Pedersen  

25.000 kr. 

Syddansk Musikkonservatorium 

Carina Nielsen  

25.000 kr. 

Det Jyske Musikkonservatorium 

Daniel Balling Sommer  

25.000 kr. 
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Arkitektur  

 

Anders Philip Abraham – Arkitekt Anders Abraham/Arkitekt Peter Rasmussen 

Til en feltmanual med 100 landboliger - identitetsskabelse og transformation i 

landdistrikternes bygninger. Vil udvikle en ny alternativ måde at arbejde med 

den eksisterende boligmasse. 

 

100.000 kr. 

Anne Solitander Bohlbro 

Til at gennemføre en rejse til Beirut, Libanon, med formålet at lave et 

kunstprojekt, der undersøger et landskab af skrald, der er opstået som følge 

af lukningen af en af de centrale lossepladser. 

 

49.696 kr. 

Christina Capetillo - KADK 

Til WORKS+WORDS 2017 Biennalen for kunstnerisk udviklingsvirksomhed, der 

foregår 23. marts til 7. maj 2017. 

 

50.000 kr. 

Mathias Dührkop 

Til projektet "jord nær" der undersøger den lokaltraditionelle byggeskik med 

udbrændt ler i Arizona og omegn. 

 

24.000 kr. 

Hans Emil Bönnelyche Gjerding – Østre Gasværk 

Til at genskabe Poul Kjærholms teaterstol til Østre Gasværks publikumsfoyer. 

Jubilæumsfondens bestyrelse håber, at projektet kan leve videre i større skala 

og ser gerne teaterstolen i hele salen. 

 

50.000 kr. 

Per Hauschild – Atelierhusenes bestyrelse 

Til en bog, hvis primære formål er at formidle fortællingen om husenes 

arkitektur og arkitekten Viggo Møller Jensen. Derudover beretningen om, 

hvordan det lykkedes med få midler under krigen at skabe billige, brugbare 

og smukke atelierboliger til brug for billedkunstnere. 

 

50.000 kr. 

Mikkel Hjort 

Til en studierejse til Japan for at besøge rekreative parkanlæg, der indbyder 

til bevægelse og motion. 

 

15.730 kr. 

Mette Johanne Hübschmann 

Til to måneders rundrejse i Italien for at undersøge italienske renæssance 

bygningsværker fra 1500-tallets Rom. 

 

25.000 kr. 

Karen Gamborg Knudsen 

Til en studierejse til Iran (Teheran og Isfahan) for at studere mønstrede 

overflader og se hvordan mønster, tektonik og ornamentale flader 

underbygger og forholder sig til hinanden. 

 

19.100 kr. 

Gitte Juul Nielsen – Gitte Juul Arkitekter  

Til Skulpturlandsby Selde 2016-17. Hovedtanken er at binde landskabet, 

landsbyen og Skulpturlandsby Seldes kunstneriske tiltag sammen.  

 

25.000 kr. 
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Henrik Sebro – Gads Forlag 

Til udgivelse af et rigt illustreret bogværk om byens pladser af professor 

Martin Zerlang. 

 

50.000 kr. 

Henrik Valeur 

Til at analysere, dokumentere, stille forslag til og diskutere (traditionelle, 

moderne og fremtidige) boligformer, som adskiller sig fra den "normale" 

opfattelse af boligen med hensyn til udformning, indretning og anvendelse. 

 

50.000 kr. 
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Design 

 

Thomas Albertsen 

Til udstillingen "X-tremely …", der opfordrer unge designere til at 

eksperimentere og tage en risiko, udfordre det bestående for at sikre 

fremtiden. 

 

50.000 kr. 

Amanda Taarup Betz 

Til videreudvikling og færdiggørelse af en serie unika-lamper. Lamperne er 

udviklet til CC19 Danish Crafts Collection og ønskes solgt fra egen hånd. 

 

44.200 kr. 

Karin Carlander – Snedkernes Efterårsudstilling 

Til gennemførelse af udstillingen 'Pitch Black' på Chr. IV's Bryghus, Kongernes 

Lapidarium i København i perioden 27. september til 30. oktober 2016. 

 

50.000 kr. 

Rasmus Fenhann 

Til at udvikle bidrag til 'RE_FORM' Biennalen 2016. I projektet bestræbes der 

på at skabe et møbel, der nærmer sig grænsen for, hvor tyndt man kan lave 

konstruktioner i træ. 

 

25.000 kr. 

Jonas Lundby Jensen 

Til fragt af produkter samt rejse/ophold i forbindelse med åbning af en fælles 

nordisk udstilling i Berlin. 

 

4.100 kr. 

Jens Kamp – Byen Sover 

Til udvikling af tre lampe-prototyper, som planlægges at blive sat i 

produktion i løbet af efteråret 2016/2017. Støtte til indkøb af materialer i 

forbindelse med ophold på Statens Værksteder. 

 

10.000 kr. 

Bettina Yvonne Køppe  

Til at arbejde med standindretningen på messen "Collect" i London i februar 

2017.  

 

45.000 kr. 

Ane Lykke 

Til produktudvikling og produktmodning/prototyper af lysobjekter.  

 

38.950 kr. 

Søren Christian Olesen – Mariagerfjord Kunstforening 

Til udstillingen 'Hverdagens grafik' der viser, hvordan vores hverdag og liv er 

præget af og styret af grafik i alle afskygninger. 

 

25.000 kr. 

Sabine Marie Poupinel 

Til FAN OUT, hvor nyuddannede designtalenter udstiller sammen med 

etablerede designere, og toneangivende modeforskere sætter fokus på 

forholdet mellem mode, samfund og kunst samt designernes rolle i 

modeindustrien. 

 

 

 

50.000 kr. 
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Erik Strandberg – Strandberg Publishing 

Til en planlagt monografi om den store danske møbelarkitekt Verner Panton. 

Bogen skrives af Ida Engholm fra Kunstakademiets Designskole og Anders 

Michelsen fra Københavns Universitet. 

 

100.000 kr. 

Rune Bering Sørensen 

Til et arbejdslegat til at undersøge nye potentialer i de digitale redskaber, der 

bliver en stadig større del af designere og arkitekters arbejde og hverdag. 

 

30.000 kr. 

Jonas Trampedach 

Til materialeindkøb til projekt til Snedkernes Efterårsudstilling 2016.  

 

9.700 kr. 

Lærke Marie Valum 

Til at skabe tre silhuetter til udstillingen FAN OUT #3 under modeugen i 

august 2016.  

 

19.500 kr. 

Jamiee Williams – Chart Design 

Øremærket til "The Curio", et nyt tiltag som med stor succes afvikledes første 

gang i 2016 i forbindelse med "Chart Art Fair". 

 

25.000 kr. 

Sofie Østerby – SOE Studio 

Til støbning af seks funktionelle skulpturer i to forskellige materialer – bronze 

og ciment fondu. 

20.000 kr. 
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Tekstil  

 

Camilla Askholm 

Til et modeshow på Vancouver Fashion Week i Canada, med udvikling af 

kollektion på 10-12 looks. 

 

30.000 kr. 

Bettina Milling Bakdal – Bettina Bakdal Fashion Design 

Til et rejselegat. 

 

22.600 kr. 

Emilie Carlsen og Siff Pristed 

Til projektet "Fragment", hvor der arbejdes med farver og mønstre som 

bærende element i en simpel og funktionel mini-kollektion til både kvinder og 

mænd. 

 

32.162 kr. 

Rosa Tolnov Clausen 

Til et syv ugers residency ophold i Arquetopia i Mexico i efteråret 2016 med 

henblik på at lære at bruge den mexicanske lændevæv. 

 

20.000 kr. 

Signe Emdal – Emdal Studio 

Til rejse, ophold og udstillingen 'Tapestry Walls' på Icelandic Designweek i 

Reykjavik, 10.-13. marts 2016. 

 

13.250 kr. 

Lise Marie Frølund 

Til fragt og rejse til Contextile 16, en international tekstilkunstudstilling i 

Portugal. 

 

12.000 kr. 

Frederik Hardvendel – Statens Værksteder for Kunst 

Til udviklingen af et moderne og tidssvarende tekstilt udviklingsværksted. 

 

200.000 kr. 

Anna Rosa Hiort-Lorenzen – Rosa Deer 

Til et arbejdslegat til fordybelse i arbejdet med fluorescerende kostumer til en 

forestilling, som skal skabes i et samarbejde med koreograf Kasper Poulsen 

og Bora Bora Teater I Århus. 

 

30.000 kr. 

Iben Høj - Designkompagniet 

Til at videreudvikle ideer, især med fokus på skala, forskellige farvetoner og 

lag af nuancer, lys og skygge i en serie store og mindre strikkede 

vægophæng. 

 

40.000 kr. 

Martin Nannested Jørgensen 

Til et rejselegat i forbindelse med en forelæsning om billedtæppeprojekt i de 

Young Museum of Art i San Francisco. 

 

20.000 kr. 

Anne Sofie Madsen 

Til et modeshow under Paris Fashionweek i september 2016. 

 

 

 

25.000 kr. 
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Sanne Ransby – KKart 

Til et arbejdslegat til arbejdsro, materialer og testprints/lasercuts til at udvikle 

et udsmykningskoncept, der indeholder både det håndvævede billedtæppe 

og det digitale print på glasflader.  

 

38.000 kr. 

Tina Ratzer 

Til udvikling af mønsterdesign til en damask-dug med oplæg til Georg Jensen 

Damask. 

 

30.000 kr. 

Emilie Thit Schram Vejlby 

Til et tre måneders ophold i Paris for videreuddannelse til brodeuse ved École 

Lesage. En uddannelse som kun kan tages i Paris. 

 

30.000 kr. 

Johnny Alexander Wichmann – Skrædderlauget 

Til Laugenes opvisning 2016. 

 

30.000 kr. 
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Keramik og glas  

 

Tine Broksø - Claydies 

Til Claydies' deltagelse i udstillingen og symposiet "Celebrate the Object" i 

Tennessee, USA i september 2016.  

 

6.600 kr. 

Claus Domine Hansen 

Til et arbejdslegat til redigering af bogen "Håndbog i studiokeramik – teori & 

teknik".  

 

20.000 kr. 

Louise Hindsgavl 

Til transportudgifter i forbindelse med separatudstilling i Paris mm. 

 

15.000 kr. 

Stine Hagedoen Jespersen 

Til produktion af værker og deltagele i gruppeudstillingen 'Sølv', arrangeret 

af Gold-Smidt Assembly i London.  

 

20.000 kr. 

Dan Mølgaard – Glasmuseet Ebeltoft 

Til at afvikle workshops for udøvende kunstnere i forbindelse med 

udstillingsprojektet Young Glass 2017.  

 

50.000 kr. 

Marianne Nielsen m.fl. 

Til katalog i forbindelse med dansk gruppeudstilling af keramik på Lacoste 

Gallery, USA i juli 2016.  

 

43.000 kr. 

Pernille Pontoppidan Pedersen 

Til fremstilling af unika værk til "Mindcraft17", der finder sted i april 2017 

under designugen i Milano.   

 

30.000 kr. 

Mariko Wada 

Til gennemførelse af residency-ophold på det internationale keramikværksted 

ECWC (European Ceramic Work Centre) i Holland fra 14. februar til 26. april 

2017.  

 

30.000 kr. 

Ida Wieth 

Til et arbejdslegat til brug ved udvikling og fremstilling af nye arbejder under 

titlen "Both Sides Now" – værker i glas og keramik med henblik på senere 

udstilling.  

 

43.600 kr. 
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Kunsthåndværk diverse 

 

Teis Dich Abrahamsen 

Til fællesudstilling på Kunstmuseet Grønbechs Gård på Bornholm 18. juni til 

22. oktober 2017.  

 

30.000 kr. 

Carsten From Andersen 

Til fremstilling af nye værker samt nye værktøjer til soloudstilling hos Gallerie 

MONTAN. 

 

34.000 kr. 

Maria Bruun og Anne Dorthe Vester 

Til soloudstillingen 'Mellem arkitektur & Element' – Forårsudstillingen 2016.  

 

30.000 kr. 

Janne Krogh Hansen - Goldfingers 

Til udstilling, der skal vise, hvad der foregår på smykkescenen lige nu. 

Fællesudstillingen for 28 smykkekunstnere vil vare en uge.  

 

40.000 kr. 

Charlotte Jul – Foreningen Forlaget Kunsten.nu 

Til at etablere et online magasin for kunsthåndværk og design, der har den 

kritiske formidling som sin kerne.   

 

250.000 kr. 

Micha Karlslund 

Til "Billede – Vase – Digt", udvikling, fremstilling og udstilling af billedvaser i 

New York. 

 

30.000 kr. 

Helle Dyrlund Severinsen – Danske Kunsthåndværkere og Designere 

Til Biennalen for Kunsthåndværk & Design, der formidler kunsthåndværk- og 

designfeltet for et bredt publikum. 

 

50.000 kr. 

Per Suntum 

Til deltagelse i "Collect" i London i 2017 og i "IHM" i München i 2017. 

 

45.000 kr. 

Lene Wolters 

Til at arbejde videre med smykkeprojektet "Volupsa", der skal udstilles på 

Grønbechs Gård på Bornholm i juni til oktober 2017. 

 

40.000 kr. 
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6. Udbetalinger 

Fonden har i 2016 udbetalt 2.981.238 kr. på 2016-bevillinger og 1.270.050 kr. på tidligere års 

bevillinger, i alt 4.251.288 kr. Bevillinger givet efter 1. september 2016 er udbetalt fra Danske 

Forvaltning. Pr. 31. december 2016 udestår 5 bevillinger på i alt 378.950 at blive udbetalt. 

 

7. Tilbageførte bevillinger  

Der er tilbageført 5 bevillinger på samlet 118.000 kr. Bevillingerne var fra 2014 og 2015, og det 

var de sidste 'gamle' bevillinger, hvor vi ikke har fået nogen respons efter gentagne henvendelser. 

En enkel bevilling fra 2016 er delvist tilbageført. Her havde legatmodtageren har fået flere penge 

end det projektet kostede. 

 

Tilbageførslerne er fordelt således: 

• 2014: Efterklang v/Rasmus Stolberg  15.000 kr. 

• 2014: Henrik Oxvig    50.000 kr. 

• 2015: Statens Scenekunstskole (rejselegat til afgangselev) 25.000 kr. 

• 2015: Etage Projects v/Nanna Balslev Strøjer  25.000 kr. 

• 2016: Rosa Tolnov Clausen (del af bevilling)    3.000 kr. 

I alt                         118.000 kr. 

 

8. Regnskab 

Det fremgår af fondens regnskab, at resultatet før uddelinger blev 2.731.887,81 kr. Der var 

uddelinger for i alt 3.242.188 kr. og resultatet før skat blev -510.300,19 kr., der overføres til næste 

år. 

 

 

København 10. marts 2017 

 

 

Lars Rohde 

 

 

Anne Hedensted Steffensen 

 

 

Steen Kyed 

 

 

Cecilie Manz 

 

 

Ole Jensen 

 

 

Kristine Jensen 
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