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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 2019 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, landskabsarkitekt 

Kristine Jensen, designer Louise Campbell, keramiker Morten Løbner Espersen og arkitekt Dorte 

Mandrup. 

3.  Ansøgninger 

Jubilæumsfondens bestyrelse mødes fire gange om året. I 2019 var det 27. februar, 28. maj,  

3. september og 26. november. 

Fonden har i 2019 modtaget 465 ansøgninger (477 ansøgninger i 2018) og har bevilget  

3.906.670 kr. (4.035.533 kr. i 2018). Der er givet 112 bevillinger, heraf 12 bevillinger uden 

forudgående ansøgninger (97 bevillinger i alt i 2018). 
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4.  Følgende bevillinger er blevet uddelt i 2019 

Hæderslegat 

Danmarks Nationalbanks Jubilæumsfond af 1968 uddelte 29. oktober 2019 et hæderslegat på 

400.000 kr. til stoftrykker og tekstilkunstner Anne Fabricius Møller som en anerkendelse af hendes 

meget betydningsfulde virke. Fondens bestyrelse begrundede bl.a. valget med disse ord: 

"Du har dit helt eget greb om tid, sted og prioriteter. Grebet er fast, konsekvent og tålmodigt. 

Uden hast, uden påvirkning af, hvad omgivelserne ellers går og fremhæver, vurderer du selv, hvad 

du vil arbejde med, hvordan, og hvor længe. Dit stærke greb, dit blik og din fornemmelse for 

detaljer medfører endvidere at du er uovertruffen til at arbejde med farver, både kunstnerisk og 

teknisk. Og tryk. Og fold. Og hvad der ellers måtte skønnes nyttigt.  

Sidste år fandt du ikke en ting, men et sted, du så potentiale i det og fik nøglen. Udstillingssted for 

Tekstil opstod derved, et lille rum til generøs deling af kollegers fortællinger".  

 

Anne Fabricius Møller udstillede et udvalg af sine arbejder i Nationalbankens forhal i perioden  

29. oktober til 27. november 2019. Det var en retrospektiv udstilling, der viste spændvidden i Anne 

Fabricius Møllers arbejde igennem årene. 

Uddrag fra Morten Løbner Espersens motivationstale til Anne Fabricius Møller: 

"Når man har en samtale med dig, så bølger den fra det ene til det andet, det er underholdende, 

og netop når jeg bedst tror, jeg ved, hvad du mener, er du igen et helt andet sted, og det er også 

sådan jeg ser dit kunstneriske udtryk: 

 

Overraskende, engageret, poetisk og smukt. Ofte er det visuelt afdæmpet, men processen bag er 

ekstremt kompliceret med totalt overrumplende resultater, som du heller ikke selv kender svaret 

på. Du er svær at putte i kasser, for din nysgerrighed er kæmpestor, og hvis du havde været barn i 

dag, ville du nok have haft en eller flere bogstavdiagnoser for at nørde igennem og forsvinde i din 

egen verden - en egenskab, du deler med de fleste af os andre tosser, som er her i dag.  

 

Du er uddannet tekstilformgiver, og har totalt styr på de klassiske teknikker, og når du designer 

for Kvadrat, hvad er så mere naturligt end at udvikle en farvestilling til en serie gardinstoffer med 

udgangspunkt i krydderier … og lade kulørerne afgive duft for vores indre øre. Alle dine sanser er 

i brug og resultatet fylder os med begejstring".    
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Påskønnelseslegater 

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

uddeles kun uden forudgående ansøgning og i 2019 uddelte fonden tre påskønnelseslegater. 

Bestyrelsen besluttede at give et påskønnelseslegat til: 

Copenhagen Ceramics 

Med legatet ønskede fonden at påskønne Bente Skjøttgaard, Steen Ipsen og Martin Bodilsen 

Kaldahl for det store arbejde, de har lagt i at skabe platformen Copenhagen Ceramics dels som 

fysisk udstillingsrum dels for deres arbejde som kuratorer.  

Fra 2012-2014 drev de et sprudlende udstillingsrum på Frederiksberg, der helt i tråd med deres 

energiske tilgang eksisterede i tre år, så projektet ikke sandede til i vanetænkning og repetition. 

Det blev til en lang række markante udstillinger, der ofte var af meget eksperimenterende 

karakter, måske især fordi galleriet ikke blev kommercielt drevet. Det blev en legeplads af den 

bedste slags for de 50 forskellige kunstnere, der udstillede der. Stedets store ambitioner og det 

nøgne rum påvirkede og løftede udstillernes niveau. De kom med deres bedste arbejder, hvilket 

gav stor opmærksomhed nationalt, og blev også noteret i udlandet, især i USA, hvor projektet gav 

genlyd og øgede den generelt store opmærksomhed som dansk keramik har. 

I maj måned [2019] åbnede de et festfyrværkeri af en udstilling på Clay i Middelfart med danske, 

men også internationale navne, som aldrig før har været vist i Danmark. Det er imponerende og 

enestående, at udøvende kunstnere har turdet tænke så stort og kaste sig ud i projekter, der med 

snusfornuften i behold ikke kan lade sig gøre, og så lykkes så overbevisende som tilfældet er her. 

Påskønnelsen gives for deres gåpåmod og for det store stykke arbejde de har lagt for at give 

deres kolleger mulighed for at stråle. 

Arkitekt Marianne Levinsen 

Med legatet ønskede fonden at påskønne Marianne Levinsen for hendes store arbejde med 

landskabsarkitekturens opgaver, som hun igennem mange år har gennemført sikkert og med stor 

flid på måder, der forener et poetisk og visionært overskud med skønhed. 

Hendes arbejder med landskabsarkitektur i alle skalatrin rummer historier, som viser hendes klare 

engagement i at kunne tænke i rumsammenhænge, stof og struktur. Det ses bl.a. i hendes mange 

byplanopgaver med særlige vinkler, hendes løsninger på pladser til alle med smukke belægninger 

i grønne offentlige rum og hendes herlige nye bud på klimatilpasningsprojekter. Det ses også, når 

hun sætter mødesteder i forbindelse med skoler og uddannelsesinstitutioner, og når hun 

omdanner vejanlæg, der endelig tiltænkes et længe savnet botanisk indtryk.  

Enhver landskabsopgave hos Marianne Levinsen udspringer af et særligt behov med ønsker om 

fornyelser, krav til forbedringer og drømme om forvandlinger. Stedets betingelser som terrænet, 

vandet, jorden og plantematerialet er hovedaktører og det naturlige vilkår for hendes virksomhed.  
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Smykkedesigner Kasia Gasparski 

Med legatet ønskede fonden at påskønne Kasia Gasparski for hendes arbejde med smykkedesign, 

som hun igennem mange år har gennemført på flot og kreativ vis. 

For stadigvæk hver morgen at glæde sig til at gå ned på hendes arbejdsplads for at se, hvad 

dagen mon vil trylle frem mellem hendes kyndige hænder.  

 

For hendes evne til på flydende vis både at fremelske og bearbejde magiens spinkle tråde på en 

måde der gør, at poesien foreviges i hendes færdige smykker.  

 

For hendes helt eget så lette formsprog igennem hvilket hun bliver ved med at finde på nyt til så 

mange menneskers store glæde.  

 

Fonden håber, at Kaisa Gasparski med dette legat får mulighed for at fastholde både frihed, 

kvalitet og gejst til endnu flere spændende projekter. 
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Studierejselegater til afgangselever 

Nedennævnte skoler, hvor der undervises i arkitektur, design og kunsthåndværk, har hver udvalgt 

en afgangselev til at modtage et studierejselegat fra Jubilæumsfonden. Legatet kan ikke søges, og 

det bliver uddelt i forbindelse med den enkelte skoles dimittendfest. 

Arkitektskolen i Aarhus 

Inga Amundsen 

25.000 kr. 

Kunstakademiets Arkitektskole  

Dennis Andersson 

25.000 kr. 

Kunstakademiets Designskole i København 

Adam Lenzinger 

25.000 kr. 

Kunstakademiets Designskole på Bornholm  

Anette Leegaard Fuhlendorff 

25.000 kr. 

Designskolen i Kolding  

Mairi-Claire MacDonald 

25.000 kr. 

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole (grafisk design)  

Marie Rud Bjørndal 

25.000 kr. 

UC Syd – Grafisk Kommunikation 

Agnete Skipper Meilandt 

 

25.000 kr. 

Københavns Erhvervsakademi – Design, Technology and Business 

Afgangsudstilling  

25.000 kr. 
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Arkitektur  
 

Peter Kjærulff Beck 

Til bogudgivelse om den 86-årige arkitekt Bodil Kjær. 

 

25.000 kr. 

Cecilie Bendixen 

Til at videreudvikle teltene Over og Under til praktisk anvendelige konstruktioner 

og til udstilling på kunstmessen FIAC i Paris. 

 

36.000 kr. 

Janne Rosenberg Bendsen – Strandberg Publishing 

Til bogprojekt med samlet historie om statslånshuset og statslånsordningen med 

fokus på enfamilieshusene sat i et større samfundsmæssigt, historisk og 

arkitektonisk perspektiv. 

 

25.000 kr. 

Christina Capetillo – Tidsskriftet Landskab 

Til re-design af fagtidsskriftet Landskab og udvikling af 100 års 

jubilæumsnummer 1/2020. 

 

130.000 kr. 

Joanna Costan 

Til at videreudvikle ideen og forbedre prototypen af pavillonen Helios. 

 

30.000 kr. 

Anna Katrine Hougaard 

Et arbejdslegat til projekt om nye visualiseringsstrategier, der kan skabe nye, 

kritiske og humoristiske strategier for arkitekturvisualisering. 

 

25.000 kr. 

Boris Brorman Jensen 

Til udgivelse af en engelsksproget monografi om de danske arkitekter Friis og 

Moltke. 

 

50.000 kr. 

Karen Gamborg Knudsen og Kasper Magnussen – GamborgMagnussen 

Til projektet "Wall, pillar, tapestry", der eksperimenterer med tektoniske, rumlige 

og æstetiske principper i forbindelse med sprøjtestøbning af søjler og mure. 

 

30.000 kr. 

Nicholas Thomas Lee – Supernature 

Til projekt der "… seeks to explore the opportunities of the 'micro' house 

typology by exploring the domestic interior as an assemblage of dwelling 

fragments that can be combined to form inhabitable architectural landscapes". 

 

75.000 kr. 

Frederik Stadsgaard Lønow 

Til arkitekturrejse til Australien med fokus på bæredygtigt byggeri i landskabet 

samt deltagelse i arkitekturworkshoppen Glenn Murcutt Master Class. 

 

25.075 kr. 
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Mathias Lorentz Mentze 

Til et tværfagligt samarbejde om at genoptage traditionen med kunstnertapeter i 

Danmark. Et samarbejde imellem samtidskunstnere, kunsthåndværkere og 

arkitekter. 

 

75.000 kr. 

Kristian Ly Serena og Dominique Hauderowicz – Studio Dominique + Serena 

Til produktion og fragt af bidraget "A new theory of love" til Oslo Architecture 

Triennale. 

 

15.000 kr. 

Sebastian Skovsted og Søren Johansen – Johansen Skovsted Arkitekter 

Til udstillingen "The Bones of Architecture", der vil belyse aktuelle arkitekter og 

ingeniørers arbejde med konstruktioner som et særligt rumligt og 

karakterbærende arkitektonisk element. 

 

50.000 kr. 

Anne Elisabeth Toft – Arkitektskolen Aarhus 

Til realisering af udstilling og seminardag om arkitektur, arkitekturfotografi og 

fotobogen som medie. 

 

25.000 kr. 
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Design 

 

Thomas Albertsen – danishdesignMAKERS 

Til deltagelse i messen Neocon i Chicago eller ICFF New York 2020, med håb om 

at danne grundlag for fremtidige tværatlantiske samarbejder. 

 

25.000 kr. 

Troels Flensted Andersen 

Til udvikling af et møbel i genbrugsplast i samarbejde med Ensinger Danmark. 

Møblet skal udstilles på Snedkernes Efterårsudstilling. 

 

15.000 kr. 

Anker Bak – Ankerspoint 

Til et rejselegat til Japan for at etablere længerevarende samarbejder med den 

japanske designscene. 

 

19.640 kr. 

Karin Carlander – Snedkernes Efterårsudstilling 

Til visning af Snedkernes Efterårsudstilling 2019. Årets tema er "Re-think. Re-

duce. Re-use – Long Living Quality". 

 

50.000 kr. 

Stine Broen Christensen – Foreningen Maker 

Til projektet "Responsible Design Market", der understøtter udviklingen af et 

alternativ til masseproduktion. 

 

25.000 kr. 

Sisse Falster 

Til et arbejdsophold i Italien til at studere og udvikle farver til terrazzo 

produktion. 

 

25.000 kr. 

Alvilde Holm  

Til udvikling af prototype og deltagelse på messe i USA med 

danishdesignMAKERS. 

 

18.300 kr.  

Louise Permiin Tønder Jensen 

Til designprojektet "The Sheep's Islands", hvis formål er at udforske og udvikle 

innovative anvendelsesmuligheder for årligt afbrændt færøsk uld. 

 

25.000 kr. 

Emil Krøyer og Mads Sætter-Lassen – Krøyer-Sætter-Lassen 

Til udvikling af 3D-printede betonmøbler. Målet er at formgive i en balance 

mellem digital fabrikation og kunsthåndværk. 

 

23.500 kr. 

Stine Mikkelsen 

Til kommende soloudstilling under Design Miami/Art Basel, 5-6 nye værker 

præsenteres og udstilles i samarbejde med Aybar Gallery. 

 

20.000 kr. 

Han Pham – Yellowone Design 

Til workshop/seminar for at få etableret et samarbejde med Kao Corporation, et 

stort selskab med et kæmpe marked inden for sundhed og velvære. 

15.108 kr. 
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Reform Design Biennale 

Til udvikling, afholdelse, dokumentation og formidling af en anderledes Reform 

Design Biennale i 2020. 

 

50.000 kr. 

Eske Rex 

Til deltagelse i Nordkystens Kunsttriennale 2019 med en udendørs arkitektonisk 

installation på Munkeruphus. 

 

50.000 kr. 

Jakob Thorbek – Space and Time 

Til at kombinere seriegrafiske tryk og sandstøbte relieffer med lyd, musik og lys. 

 

48.000 kr. 
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Tekstil  

 

Lærke Hooge Andersen 

Et arbejdslegat, bl.a. for at kunne skrue op for kompleksiteten i de enkelte 

designs og deres materialer. 

 

30.000 kr. 

Isabel Berglund – Kunstnernes Kooperative 

Til udstillingen "Silhuetter af kvinden i vinden" på Fanø Kunstmuseum og ved 

havnen på Fanø. 

 

30.000 kr. 

Anne Bjørn – KKArt 

Til udstilling, transport og rejse i forbindelse med soloudstilling på GalleryGallery 

i Kyoto, Japan i maj 2019. 

 

10.000 kr. 

Lotte Dalgaard – Forlaget Mellemværk 

Til forarbejder, udvikling og formgivning af håndvævede tekstiler i forbindelse 

med udgivelse af bogen "Ny magi". 

 

30.000 kr. 

Signe Emdal – Emdal Studio 

Til en måneds residensy-ophold på Artscape Gilbratar Point på Toronto Island til 

at videreudvikle hybrid teknik. 

 

22.500 kr. 

Josefina Enevold 

Til en række håndtrykte møbeltekstiler, som er udviklet i samarbejde med 

møbelfirmaet Källermo. 

 

20.000 kr. 

Alexandra Hartmann – Hôtel Vetements 

Til udvikling og udarbejdelse af en kollektion til det bæredygtige tøjmærke 

HÔTEL Vetements. 

 

42.000 kr. 

Bitten Hegelund 

Til realisering af værker til udstillingerne Biennalen for Kunsthåndværk & Design 

og Is This Colour? 

 

13.850 kr. 

Bitten Hegelund m.fl. 

Til udarbejdelse af portfolio og ansøgning rettet mod museer og 

udstillingssteder i USA. Præsentation af nutidig dansk tekstiltryk. 

 

61.125 kr. 

Ane Henriksen 

Til deltagelse i udstillingen "8th International Contemporary Textile Art Biennale" 

i Madrid i efteråret 2019. 

 

16.445 kr. 

Iben Høj – Designkompagniet 

Et arbejdslegat til fortsat kunstnerisk virke og fordybelse i aktuelle projekter. 

 

25.000 kr. 
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Dorte Østergaard Jakobsen 

Til udførelse af soloudstillingen "Under Over Fladen" i foråret 2020.  

 

25.000 kr. 

Marianne Johnstad-Møller 

Til skabelse, produktion og udgivelse af tværfaglig kunst-/kunsthåndværkbog 

med arbejdstitlen "Becoming". 

 

39.000 kr. 

Gitte-Annette Knudsen – GAK Design 

Til produktion og udgivelse af bog om væveren Vibeke Klint. 

 

50.000 kr. 

Astrid Krogh 

Et rejse-/arbejdslegat til kommende researchprojekt "Patterns in the Universe". 

 

30.000 kr. 

Anne Mette Larsen 

Til realisering af udstillingen "Ode til væven", der vises i Udstillingssted for tekstil 

i efteråret 2019. 

 

27.000 kr. 

Yoko Matsumoto 

Til arbejdsro og fordybelse til soloudstilling i Cobrarummet ved Sophienholm i 

august 2019. 

 

25.000 kr. 

Anne Sofie Madsen 

Et arbejdslegat til at udvikle og afsøge nye sider af den kreative praksis. 

 

30.000 kr. 

Sofia Hagström Møller og Marianne Fairbank 

Til styrket samarbejde og netværk mellem USA og Danmark via de to ansøgere. 

 

15.000 kr. 

Jette Lykke Nevers 

Til udarbejdelse af Kunsttårn Langeland. 

 

25.000 kr. 

Anne Louise Rasmussen og Maja Marie Halling – Röd Studio 

Til produktion af nye værker til kollektionen "Cochenille", i samarbejde med 

lokale producenter i Mexico. 

 

19.088 kr. 

Vibeke Rohland 

Til at udarbejde værker til stor soloudstilling i 2021-2022. 

 

25.000 kr. 

Louise Sass 

Til separatudstillingen "Urban Palette", der skal vises i Officinet i foråret 2020.  

 

30.000 kr. 

Vibeke Lindhardt Sperling 

Til studiebesøg på Erimitagemuseet i Skt. Petersborg og deltagelse i en 

international tekstilkonference om silkevejen i Kislovodsk i Kaukasus i Rusland. 

 

11.200 kr. 
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Grethe Sørensen 

Til at fremstille tekstile tredimensionelle former skabt ved hjælp af damask- og 

drejlsteknikker. 

 

50.000 kr. 

Helle Rude Trolle 

Til afholdelse af masterclass, hvor den traditionelle japanske alzorne teknik er i 

fokus. 

 

30.000 kr. 

Morten Ussing 

Til udvikling af prototyper til SS20 kollektion samt til deltagelse på messen 

Revolver i august 2019. 

 

25.000 kr. 

Lærke Marie Valum 

Til rejse til New York for at promovere seneste kollektion og udbygge 

samarbejder. 

 

16.550 kr. 

Anna Clarissa Holck Wæhrens 

Til udstillingsprojektet "Potato Press Pass", der skal udstilles på Tableau i februar-

marts 2020. 

 

25.000 kr. 
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Keramik og glas  

 

Anne Black 

Til rejse og ophold i Japan i forbindelse med udstilling af 35-50 unika værker i 

Tokyo og Kyoto. 

 

21.415 kr. 

Helle Eistrup Brun Bovbjerg 

Til deltagelse i keramikkonferencen NCECA i Minneapolis, USA. 

 

13.733 kr. 

Manuel Canu 

Til soludstilling i forbindelse med international biennale for keramik i Schweiz. 

 

30.000 kr. 

Christina Schou Christensen – CSC Keramik 

Til udvikling af beholdere til fællesspisninger i samarbejde med Eksperimentel 

Gastronomi i Amsterdam.  

 

53.500 kr. 

Ane Fabricius Christiansen 

Et arbejdslegat til at skabe værker til visning i nordiske og internationale 

udstillingssammenhænge.  

 

25.000 kr. 

Clay Keramikmuseum 

Til udstillingsprojektet "Clay Today 2019" i anledning af, at Clay Keramikmuseum 

fejrer 25 års jubilæum i 2019.  

 

50.000 kr. 

Mette Colberg 

Til udvikling af nye værker og etablering af soloudstilling i august 2020.  

 

25.000 kr. 

Maria Bang Espersen 

Til produktion af store mundblæste parfume-flasker til kunstprojektet "Lugtens 

Dramaturgi". 

 

13.700 kr. 

Signe Fensholt 

Til at udstille på Biennalen for Kunshåndværk og Design 2019.  

 

20.000 kr. 

Signe Fensholt 

Til dækning af materialeudgifter og dokumentation af færdige arbejder, der vil 

blive vist på udstillingsstedet Adorno.  

 

10.942 kr. 

Louise Hindsgavl 

Til transportudgifter i forbindelse med separatudstilling i Paris og til 

netværksarbejde i forbindelse med udstillingen. 

 

17.000 kr. 

Jakob Stig Isaksen 

Til ophold ved Tartu Artist in Residence i Estland og produktion af keramiske 

værker med fokus på bæredygtighed. 

25.000 kr. 
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Morten Klitgaard 

Til udarbejdelse af nye værker til udstilling "The International Exhibition of Glass" 

i Kanzawa, Japan.  

 

30.000 kr. 

Morten Klitgaard 

Til glaskursus på den verdensberømte Pilchuck Glass School i Seattle, USA i 

sommeren 2019. 

 

30.000 kr. 

Karen Lise Krabbe 

Til udvikling af nyt materiale, det femte materiale, der har tekstile egenskaber. 

Bevillingen var øremærket til arbejde med Alginatglas. 

 

40.000 kr. 

Priscilla Mouritzen 

Til deltagelse i pre-conference brændefyring af keramikovne og efterfølgende 

deltagelse i National Council for the Ceramic Arts konference i Minneapolis, USA. 

 

15.880 kr. 

Karin Blach Nielsen 

Et rejselegat til Japan for at opleve japansk kultur og keramik. 

 

29.720 kr. 

Pernille Petersen – Sophienholm 

Til en udstilling, som vil dokumentere keramikkens historie, vitalitet og diversitet 

fra Thorvald Bindesbøl og frem til i dag. Bevillingen var øremærket til 

udstillingen. 

 

25.000 kr. 

Ida Wieth 

Til udvikling og fremstilling af nye arbejder i glas til udstilling i København i 

sensommeren 2019. 

 

20.000 kr. 

Barbro Maria Åberg 

Et arbejdslegat til kunstnerisk virke samt dækning af udgifter i forbindelse med 

separatudstillingen "Organic Memory" i USA i efteråret 2020. 

 

25.000 kr. 
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Kunsthåndværk diverse 
 

Teis Dich Abrahamsen og Leise Dich Abrahamsen 

Til nye værker, materialer samt tid til planlægning og opbygning af udstilling hos 

udstillingsstedet A. Petersen. 

 

25.000 kr. 

Troels Flensted Andersen 

Til en research og netværkstur til USA, der skal munde ud i en gruppe- og en 

soloudstilling i 2020. 

 

15.000 kr. 

Laura Baruël 

Til at udvikle og producere en serie tekstile objekter/beklædningsdele med fokus 

på at bearbejde egne mønstre og motiver i forhold til 3D form.  

 

25.000 kr. 

Sarah Kristine Becker 

Til udstilling af nye værker i Quetzalli Gallery i Oaxaca, Mexico i maj-juni 2020.  

 

20.000 kr. 

Amanda Taarup Betz 

Til produktion og udvikling af værker til udstilling i Center for Papirkunst i 

Blokhus i vinteren 2019-20. 

 

25.000 kr. 

Else-Rikke Bruun og Helen Clare Hemsley – Officinets Udvalg 

Til at gennemføre udstillingen "Come Again" i Officinet i maj 2020. Udstillingen 

indgår i "3daysofdesign". 

 

30.000 kr. 

Annette Dam – Art Jewellery Copenhagen 

Et rejselegat til Munich Jewelley Week – Schmuck 2019 i München, Tyskland. 

 

14.282 kr. 

Kristian Olsen Frandsen 

Til deltagelse i et tre-ugers intensivt håndværkskursus i Japan. 

 

25.000 kr. 

Mirjam Gelfer-Jørgensen 

Til udgivelse af bogen "Kunstarternes forbrødring. Dansk kunst og 

kunsthåndværk 1880-1910".  

 

50.000 kr. 

Helen Clara Hemsley 

Til projektet "Et håndarbejde til Mor og andre Kvindeobjekter". 

 

16.000 kr. 

Helen Clara Hemsley, Janne Krogh Hansen og Kim Buck 

Til gruppeudstillingen "From Collect" på Gallery MEME i Soul, Sydkorea i marts-

april 2020. 

 

30.000 kr. 

Rasmus Søndergaard Johannsen 

Til udførelse af fem værker til skulpturserien "Deep Water". 

 

35.050 kr. 
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Kaori Juzu 

Til gennemførelse af separatudstilling på Bornholms Kunstmuseum. 

 

35.000 kr. 

Steen Bille Larsen – Forening for Boghaandværk 

Til dobbeltudstillingen "Drømmebøger // Dream Books" og "Årets Bedste 

Bogarbejde 2020". 

 

30.000 kr. 

Sara Vinther Martinsen 

Til produktion af nye værker, som skal fremstilles i Japan og i Danmark. Værkerne 

tager afsæt i rest- og råmaterialer fra industriel masseproduktion. 

 

20.000 kr. 

Margrethe Odgaard 

Til produktion af nye værker og realisering af soloudstilling, der indleder 

Munkeruphus' jubilæumsår 2019. 

 

50.000 kr. 

Mette Salomonsen 

Et rejselegat til Japan for at udforske papir som taktilt materiale og afprøve de 

traditionelle håndværksmæssige metoder.  

 

23.767 kr. 

Andrea Thorsøe Stokholm 

Til studierejse til Japan for at udvide kendskab til og håndværksmæssige kunnen 

i udførelsen af den særlige japanske snedkerteknik Kumiko. 

 

30.000 kr. 

Clinton Stewart 

Til fortsat "… exploring concepts and narratives developed during a previously 

funded project which concluded in an exhibition in Copenhagen earlier in 2019". 

 

25.000 kr. 

Per Suntum 

Til separatudstilling på Bornholms Kunstmuseum. 

 

37.000 kr. 

Signe Kahr Sørensen – Charlottenborg Fonden 

Til realisering og afvikling af Charlottenborg Forårsudstilling 2020. 

 

30.000 kr. 

Dina Vejling – Galleri +Rummet 

Til fire udstillinger med moderne dansk kunsthåndværk og foredrag på 

udstillingsstedet Galleri +Rummet for kunsthåndværk. 

 

50.000 kr. 

Anne Dorthe Vester og Maria Bruun – MBADV 

Til videreudvikling af eksisterende værk til udstillingsstedet Flutter i Los Angeles, 

USA. 

 

20.300 kr. 
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5.  Udbetalinger 

Fonden har i 2019 bevilget 3.906.670 kr., heraf er 3.609.170 kr. udbetalt. Pr. 31. december 2019 

udestår 10 bevillinger på 297.500 kr. at blive udbetalt. 

6.  Tilbageførte bevillinger  

En legatmodtager havde modtaget 100.000 kr. tilbage i 2017. Projektet der var givet støtte til 

kunne ikke gennemføres, da modtageren lukkede sin virksomhed. Pengene blev ført tilbage til 

fondens midler. 

7.  Regnskab 

Det fremgår af fondens regnskab, at resultatet før uddelinger blev 2.768.775,77 kr. Der var ud-

delinger for i alt 3.906.670 kr. og resultatet før skat blev -987.893,23 kr., der overføres til næste år. 

 

 

København 26. februar 2020 

 

 

 

Lars Rohde 

 

 

 

Anne Hedensted Steffensen 

 

 

 

Dorte Mandrup 

 

 

 

Kristine Jensen 

 

 

 

Louise Campbell 

 

 

 

Marie Hansen 

 

 

 

Morten Løbner Espersen 
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