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LAERKE BECK JOHANSEN

FORORD VED BESTYRELSESFORMAND ANE MÆRSK MC-KINNEY UGGLA

2021 blev atter
et ganske særligt år
Året 2021 blev atter et ganske særligt år for A.P. Møller og
Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal.
Vi havde med mange andre håbet, at verden kom fri af pandemiens skygge, men dette håb blev langt fra indfriet. En enestående hurtig, videnskabelig indsats og gennemførelse af den i
form af vacciner mod Covid-19 gav dog anledning til optimisme. Det er i det lys, at man skal se A.P. Møller Fondens bevilling
til de nye GMO klasse 3-laboratorier i Mærsk Tårnet. Her vil ny,
avanceret forskning om vira kunne bedrives.
I øvrigt havde A.P. Møller Fonden et aktivt år inden for mange
områder bredt i Danmark.

A.P. Møller Fonden og Den A.P.
Møllerske Støttefond modtog
samlet over 1.900 ansøgninger og
uddelte næsten 600 donationer for
i alt 1,3 milliarder kroner til gavn
og glæde for mennesker over hele
landet, i grænselandet og i Norden.
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Det var en særlig glæde at kunne
deltage i indvielsen af det nye H.C.
Andersens Hus. Museet giver den
besøgende en helt ny oplevelse af
den anerkendte digters flertydige
univers og ligger midt i Odense i

umiddelbar tilknytning til H.C.
Andersens verdenskendte fødehjem.
Kunstmuseet Ordrupgaard kunne
i 2021 indvie sin nye ’Himmelhave’
– den næsten mytiske, underjordiske tilbygning tegnet af det norske
arkitektfirma Snøhetta. Tilbygningen
har givet nye, indbydende udstillingsrammer, som er dedikeret til Ordrupgaards samling af de største franske
impressionister. Med de nye udstillingsrum kommer kunstværkerne
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”Det var en særlig glæde at kunne deltage i indvielsen af det
nye H.C. Andersens Hus. Museet giver den besøgende en helt
ny oplevelse af den anerkendte digters flertydige univers og
ligger midt i Odense i umiddelbar tilknytning til H.C. Andersens
verdenskendte fødehjem.”
ANE MÆRSK MC-KINNEY UGGLA

til deres ret og giver de besøgende
et unikt møde med Monet, Degas,
Renoir og andre impressionistiske
kunstnere. Herudover har museet
fået bedre plads til særudstillinger
samt forbedret sine gæste- og adgangsforhold.
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Emnet for Fondens første temaindkaldelse, som blev gennemført
i 2021, var nordisk samhørighed.
Et af de emner, som lå min farfar
A.P. Møller særligt på sinde, da han
stiftede Fonden. En bred kreds af
aktører blev inviteret til at indsende
ansøgninger, som kan bidrage til
en styrkelse og udvikling af det
nordiske samarbejde. Interessen for
temaindkaldelsen var stor. Fonden
modtog 115 ansøgninger, og mere
end 30 ansøgninger er indtil videre
blevet imødekommet. I de kommende år vil Fonden med stor interesse

følge de støttede projekters bidrag
til samhørigheden i Norden. Det er
tillige vores håb, at Fonden, ved at
synliggøre sit fokus på det nordiske
samarbejde, også i årene fremover
vil modtage nye, gode ansøgninger.

projekter og bevillinger i relation til
folkeskolen, at der med årets udgang
vil være sket en fuld udmøntning af
denne bevilling.

En betydelig bevilling fra 2020 var
Mærsk Mc-Kinney Møller Center
for Zero Carbon Shipping. Her vises
god fremdrift og gode resultater. En
lang række stærke partnere fra den
maritime verden støtter således engageret op om Centeret og bidrager
derved aktivt til det vigtige arbejde
med dekarbonisering af skibsfarten.

I 2016 donerede Den A.P. Møllerske
Støttefond 750 millioner kroner til
det sociale område med ønsket om
at yde hjælp til selvhjælp for udsatte
borgere. Mange gode og erfaringsrige projekter, som har været til
gavn og glæde for særligt familier
og socialt udsatte borgere, er blevet
støttet gennem de seneste år. Ved
udgangen af 2021 var donationen til
Det sociale initiativ fuldt udmøntet.

Tilbage i 2013 donerede A.P. Møller
Fonden samlet 1 milliard kroner til
at udvikle den danske folkeskole.
Donationen markerede min fars
100-års dag. Det er forventningen,
at året 2022 vil bringe så mange nye

Den A.P. Møllerske Støttefond vil
gerne bygge videre på de positive
erfaringer og ser derfor gerne nye
ansøgninger rettet mod børn, socialt
udsatte og frivillige indsatser i de
kommende år.

Ane Mærsk Mc-Kinney Uggla
Formand
A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney
Møllers Fond til almene Formaal
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Fordeling af A.P. Møller Fondens bevillinger i 2021

A.P. Møller
Fonden 2021

Danskheden i grænselandet
Almennytte i øvrigt
Videnskabelige formål
Dansk søfart & industri
Nordisk samhørighed
Udmøntning af folkeskoledonationen

Bestyrelsesmedlemmer ultimo 2021

Fil.kand. Ane Mærsk Mc-Kinney Uggla, formand
Direktør Lars-Erik Brenøe
Fru Alette Mærsk Mc-Kinney Sørensen
Fhv. direktør Claus V. Hemmingsen
Professor emerita, dr.phil. Birgitte Possing

Fondens direktør er Mads Lebech
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Med over 1.400 ansøgninger og
knap 500 bevillinger på i alt 1 milliard
kroner blev 2021 et aktivt år for A.P.
Møller Fonden. Foruden de mange
nye bevillinger, har Fonden også
arbejdet med en lang række af projekter, som endnu ikke er afsluttet.
De kommende sider giver indblik i et
udvalg af Fondens aktiviteter i 2021.
Projekterne afspejler den bredde,
som Fondens donationer rummer
inden for danskheden i grænselandet, videnskabelige formål, dansk
søfart & industri, nordisk samhørighed og almennytte i øvrigt. Selvom
det ikke i dette årsskrift er muligt at
medtage de mange mindre donationer, som blandt andet er gået
til teaterforestillinger, bålhytter og
udstillinger, må de ikke glemmes, da
de gør en stor forskel i lokalsamfundet over hele landet.
2021 blev året, hvor Fonden afholdt
sin første temaindkaldelse med
temaet nordisk samhørighed. Det

er muligt at læse om arbejdet med
den nordiske temaindkaldelse på
de efterfølgende sider.
Ultimo 2020 blev fondsadministrationen digitaliseret. Det har derfor
været en væsentlig opgave i 2021
at sikre en stabil og smidig implementering af et nyt ansøgnings- og
sagsbehandlingssystem. Fonden
har i 2021 endvidere prioriteret
kommunikationsopgaven med
årsskrift, LinkedIn og en mindre
opdatering af Fondens hjemmeside.
Herved har særligt interesserede
kunnet søge uddybende viden og
læse mere om bl.a. projektevalueringer og læring fra Fondens projekter
og aktiviteter med videre.

Følg med i A.P. Møller Fondens
aktiviteter på Fondens hjemmeside
og LinkedIn.
apmollerfonde.dk
LinkedIn: A.P. Møller Fonden
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A.P. Møller Fondens
daglige arbejde

A.P. Møller Fondens daglige arbejde
med opgaver i tilknytning til Fonden
varetages af 20 medarbejdere.
A.P. Møller Fonden står ligeledes for
den daglige administration af bl.a.
Den A.P. Møllerske Støttefond. En
række funktioner med bl.a. varetagelse af økonomi og regnskab sker
med hjælp fra A.P. Møller Holding
A/S.

delighed, samt tematisk i relation til
henholdsvis folkeskoledonationen,
socialt udsatte og frivillighed. Dertil
kommer tværgående ledelses- og
bestyrelsesbetjening.
A.P. Møller Fonden er først og fremmest ansøgningsdrevet. Således er
dialog og opfølgning med ansøgere
og bevillingsmodtagere en væsentlig del af det daglige virke.

Opgaverne i Fonden er organiseret
omkring projektrådgivning i almin08
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Det nye H.C. Andersens Hus i Odense
I juni blev det nye H.C. Andersens Hus i Odense indviet af H.M. Dronningen.
H.C. Andersen er formentlig Danmarks allerstørste digter. Han fanger både børn
og voksne med sine eventyrlige fortællinger, som mennesker over hele verden
den dag i dag kan spejle sig i. Håbet med det nye museum er, at man har nærmet sig kernen i H.C. Andersens univers, som det blev udtrykt ved indvielsen.
Det nye H.C. Andersens Hus er tænkt som en samlet kunstnerisk oplevelse
af landskab, arkitektur og seneste udstillingsdesign, der tilbyder nye perspektiver på den verdenskendte forfatter og hans flertydige livsværk. Således
bruges en række teknikker fra scenekunstens verden til formidlingen.
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Underjordisk tilbygning til Ordrupgaard
Den 13. august kunne kunstmuseet Ordrupgaard åbne dørene til en af Nordeuropas vigtigste franske kunstsamlinger i en ny, underjordisk tilbygning –
Himmelhaven.
Den nye tilbygning er tegnet af det norske arkitektfirma Snøhetta og fuldender
museet ved at skabe en underjordisk forbindelse mellem tilbygningen fra 2005,
der er tegnet af arkitekten Zaha Hadid, og den oprindelige hovedbygning.

Huset er tegnet af den japanske arkitekt Kengo Kuma og rummer et eventyrhus, et børnehus og et underjordisk museum, der fletter sig sammen med
den omkringliggende magiske have og forfatterens fødehjem. Kengo Kuma
har i arbejdet med det nye hus blandt andet fundet inspiration i eventyret
Fyrtøjet, hvor træet i fortællingen afslører en underjordisk verden, der åbner
nye perspektiver for eventyrets hovedperson soldaten.

Den nye bygning tager gæsterne 14 meter under jorden, hvor de bliver ført
rundt i kunstsamlingerne i fem nye udstillingssale. Tilbygningen skaber nye
rammer om den franske samling. Udefra ses kun det geometrisk formede ståltag, der reflekterer lyset og nærmest introducerer de franske impressionister
som Monet, Degas, Gauguin og Renoir, hvis værker kan opleves indenfor.

A.P. Møller Fonden har støttet realiseringen af H.C. Andersens Hus med 258
millioner kroner.

Realiseringen af den nye tilbygning er blandt andet muliggjort med en bevilling fra A.P. Møller Fonden på 65,2 millioner kroner.
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C.F. MØLLER / ADAM MØRK

”Det er fantastisk for alle de forskere, der arbejder med
mikroorganismer og immunsystemet, at vi nu vil få adgang til
GMO klasse 3-laboratorier på Københavns Universitet. Det er
en visionær investering fra A.P. Møller Fonden, som vil give et
kæmpe løft til vores forskningsmiljøer. Det er en investering,
som gør det muligt at bringe vores virus- og vaccineforskning
op i den europæiske superliga.”
HENRIK C. WEGENER, REKTOR PÅ KØBENHAVNS UNIVERSITET

GMO klasse 3-laboratorier i Mærsk Tårnet
Med en donation fra A.P. Møller Fonden får Danmark en ny facilitet i Mærsk
Tårnet, som er en del af Københavns Universitet. I de såkaldte GMO klasse
3-laboratorier vil forskere fremover kunne arbejde med blandt andet vira på et
langt mere avanceret niveau end hidtil – og dermed skabe ny viden og indsigt
til gavn for alle.
Ambitionen med Mærsk Tårnet var at sikre dansk forskning ’state-of-the-art’
biomedicinske forskningsfaciliteter på højeste internationale niveau. De nye
GMO klasse 3-laboratorier skal medvirke til, at Danmark også fremadrettet kan
tiltrække de allerbedste forskere indenfor blandt andet vaccineudvikling. Et område, som har den yderste relevans efter de seneste års dramatiske udvikling.
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A.P. Møller Fonden har doneret 100 millioner kroner til at realisere laboratorierne. En donation, som kommer i forlængelse af Fondens donation fra 2013
på 756 millioner kroner til opførelsen af Mærsk Tårnet.
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REIULF RAMSTAD ARKITEKTER

”SMK er landets nationalgalleri, og samlingen af kunstværker
fra 1300-tallet og frem til i dag tilhører hele befolkningen i
Danmark. Derfor er en af vores vigtigste og fornemmeste
opgaver at sørge for, at så mange mennesker som muligt får
glæde af kunsten og føler medejerskab til samlingen. Med
permanente, unikke rammer i det naturskønne Doverodde
kan SMK realisere målet om at møde nye brugere ved at
præsentere en større del af sin samling i en anden del af landet
og i helt andre omgivelser, end dem storbyen byder på…”
MIKKEL BOGH, DIREKTØR FOR STATENS MUSEUM FOR KUNST

SMK Thy
Danmarks Nationalgalleri SMK (Statens Museum for Kunst) får nu mulighed
for at være permanent til stede uden for København. Det sker på Doverodde
Købmandsgård i Thy. Hidtil har købmandsgården på midlertidig basis kunnet
huse en række af SMK’s aktiviteter. Men udstillinger med værker fra den faste
samling har ikke været mulig, fordi bygningen ikke var indrettet til formålet.
En omfattende ombygning af købmandsgårdens tidligere kornmagasin sikrer, at de nye udstillingsrum lever op til de nødvendige klima- og sikkerhedskrav for et kunstmuseum. Ombygningen vil gøre det muligt på permanent
basis at vise de bedste værker fra SMK’s enestående samling i de unikke
rammer i og omkring Doverodde Købmandsgård.
For Fonden har det haft særlig stor betydning, at hele Danmarks befolkning
kan opleve noget af det ypperste, som kunsten har at byde på. Reiulf Ramstad
Arkitekter har vundet arkitektkonkurrencen om ombygningen af SMK Thy.
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A.P. Møller Fonden har støttet projektet med 37,5 millioner kroner.
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JENS PETER ENGEDAL

ATLE WINTHER / DETSKAMLINGSBANKEN
KONGELIGE TEATER

Oplevelsescenter på Skamlingsbanken
Siden 1843 har Sønderjyllands højeste punkt, Skamlingsbanken, mellem
Kolding og Christiansfeld dannet ramme om store folkemøder og kulturelle
arrangementer, hvor det danske sprog, demokrati og kultur er blevet hyldet.
Afgørende emner som den danske sag i grænselandet og kvinders valgret
har gennem tiden været drøftet her.
Skamlingsbanken kunne den 12. maj 2021 åbne dørene til et helt nyt oplevelsescenter. Et center, som forener mennesker i alle aldre med et af Danmarks
store nationale mindesmærker og det omkringliggende landskab.
Det nye oplevelsescenter er tegnet af CEBRA Architecture og fungerer som
en portal til Skamlingsbankens kuperede istidslandskab, som kan opleves via
tre afmærkede vandrestier. I oplevelsescentrets udstilling kan de besøgende
få kendskab til de kræfter, der har været med til at forme det smukke landskab og givet betydning for både naturen og stemmens kraft i Danmark.
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A.P. Møller Fonden har bidraget til det nye oplevelsescenter med 40 millioner
kroner.

Solpaneler på Operaens tag
3.500 kvadratmeter solceller på Operaens tag stod i september klar til at
dække næsten en tredjedel af Operaens energiforbrug. Solcellerne er en del
af Fondens donation til en teknisk opgradering af Den Kongelige Opera. En
bygning, som rummer en helt særlig plads i Fondens historie.
Udover de nye solceller, arbejder Operaen med en lang række andre tekniske
opgraderinger af blandt andet sceneteknik, elevatorer og hele husets energianlæg. Opgraderingerne bidrager til at mindske Det Kongelige Teaters klimaaftryk, såvel som en forbedring af teatrets driftsøkonomi.
Donationen skal således ses i forlængelse af Fondens mangeårige støtte
til Operaen – lige fra opførelsen af selve Operaen i 2005, løbende opgraderinger af huset og ikke mindst støtte til de store opsætninger. I foråret 2021
støttede Fonden også en opgradering af Operaens foyer og restaurant samt
opsætningen af Den Glade Enke og Maskeballet i sæsonen 2021/2022.
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KNUD ERIK CHRISTENSEN / COLOURBOX

FÆNGSLET

Jelling Monumentområde
FÆNGSLET i Horsens
Op mod 300.000 mennesker besøger hvert år Jellingmonumenterne med
Gorms og Thyras høje, runestenene, verdens nok største skibssætning på
mere end 350 meter og ikke mindst det markante palisadehegn, der omkranser hele området. Monumentområdet i Jelling er umistelig verdensarv, og
der gøres løbende nye fund.
Tilbage i 2009 donerede A.P. Møller Fonden 70 millioner kroner til Monumentområdet i Jelling. I 2021 har A.P. Møller Fonden støttet færdiggørelsen af
Monumentområdet med yderligere 35 millioner kroner.
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Færdiggørelsen vil give en bedre ankomst til området, og gøre det muligt, at
opleve den vestlige palisade med de samme genkendelige hvide stolper, og
dermed færdiggøre hele palisaden. Derudover etableres der blandt andet
nye belægninger og en grøn timiansteppe, der skal få hele området til at
hænge endnu bedre sammen.

I september åbnede FÆNGSLET i Horsens dørene til Vestsalen, som er en
helt ny kultur-, event- og konferencesal i det nu nedlagte fængsel.
Ambitionen med de nye rammer i Vestsalen er, sammen med de øvrige
aktiviteter i den store bygning, at styrke det ikoniske fængsel som en af Østjyllands markante kulturinstitutioner.
Vestsalen er skabt ved at åbne FÆNGSLETs vestfløj mod den store fængselsgård, samtidig med at et transparant tag overdækker den tidligere, indre
fængselsgård. I salen vil der fremover være plads til op mod 800 mennesker.
Den nye sal er tegnet af Cubo Arkitekter.
A.P. Møller Fonden har støttet projektet med 40 millioner kroner.
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DET NUVÆRENDE FORSKNINGSSKIB DANA IV / HEIDI ANDREASEN

"Med det nye skib er Danmark i stand til at fortsætte sin mere
end 100 år lange tradition for havforskning. Det er forskning,
som bl.a. sikrer en bæredygtig udnyttelse af havets ressourcer,
og som bidrager til forståelsen af klimaet og konsekvenserne
af klimaforandringerne.”
ANDERS BJARKLEV, REKTOR PÅ DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET

Dana V – Danmarks nye forskningsskib
Med et nyt, oceangående forskningsskib, der også kan sejle i Arktis, får
danske havforskere gode rammer til at forske i blandt andet klima og bæredygtigt fiskeri.
Det nye skib skal erstatte det nuværende forskningsskib Dana IV, som har
været 40 år på havet. Dana V får mulighed for at kunne blive drevet ved grøn
fremdrifts-teknologi. Danmarks Tekniske Universitet skal stå for driften af
skibet, og alle relevante danske forskningsmiljøer får adgang til fartøjet.
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A.P. Møller Fonden støtter realiseringen af det nye forskningsskib med 50
millioner kroner.
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WOHLERT ARKITEKTER OG SVENDBORG ARCHITECTS

PREBEN MATTHIESEN

Genforeningsparken i Aabenraa
Danskheden i grænselandet optog Fondens stifter skibsreder A.P. Møller og
er et særligt fokusområde i Fondens arbejde.
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Ishøj Teater

I forbindelse med fejringen af 100-års dagen for genforeningen mellem
Danmark og Sønderjylland, har Aabenraa fået anlagt Genforeningsparken.
Genforeningsparken er en helt ny park foran det historiske Folkehjem, hvor
der indtil for få år siden lå en parkeringsplads.

I Ishøj ligger der et mindre teater, som gennem mere end 50 år har begejstret børn fra vuggestuer, børnehaver og skoler med forestillinger fra eventyrets univers. Børn med mere end 100 forskellige nationaliteter oplever
hvert år forestillingerne og den efterfølgende dialog med skuespillerne om
deres oplevelser. Teatret har således en helt særlig opgave med at tilbyde
fælles oplevelser uanset kulturel eller social baggrund.

Hele området er blevet renoveret, så det fremstår som en grøn og venlig oase
midt i Aabenraa. Et helt særligt element er de nedfræsede fodaftryk i granitten foran Folkehjemmet. Fodaftrykkene er en symbolsk markering af de 3.000
dansksindede sønderjyder, der lyttede til H.P. Hanssens tale fra Folkehjemmets
balkon i 1918. Talen betragtes som en af grundstenene for den historiske og
demokratiske genforening.

Efter de mange år er den gamle teaterbygning nedslidt. A.P. Møller Fonden
har doneret 37,1 millioner kroner til modernisering og udvidelse af bygningen, således at teatret i fremtiden kan byde børnene indenfor til nye, unikke
scenekunstoplevelser. Arkitektfirmaet Wohlert Arkitekter og Svendborg
Architects tegner det nye Ishøj Teater.

Genforeningsparken skulle oprindelig indvies i 2020, men som følge af Coronapandemien, fandt indvielsen først officielt sted i juni 2021, da H.M. Dronningen
besøgte Sønderjylland for at markere 100-året for Genforeningen.
A.P. Møller Fonden har støttet Genforeningsparken med 5,6 millioner kroner.
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Eksempler på andre
projekter, der fik støtte
fra A.P. Møller Fonden

Udstilling

Uddannelsesvalg

Spejderhus

Svenske Karin Mamma Andersson
står som én af sin generations
væsentligste malere. Med udstillingen Humdrum Days på Louisiana i
2021 blev hun for første gang præsenteret i stor skala – og med en
række helt nye værker – i Danmark.
A.P. Møller Fonden har støttet udstillingen med 3 millioner kroner.

’Hvad kan jeg blive?’ er inspiration
til unge om erhvervsuddannelse.
Hjemmesiden hvadkanjegblivetil.dk
præsenterer flere end 280 erhvervsuddannelser og bygger på mere
end 2.000 unge medudviklere fra
de forskellige uddannelser. Siden
kobles op med de unges egne historier på sociale medier, ligesom en
algoritme og spørgsmål matcher
den unge op til den bedst matchende uddannelse. A.P. Møller Fonden
støtter projektet med 17 millioner
kroner for at bidrage til, at flere unge
vælger en erhvervsuddannelse.

Kaj Lykke Spejderne i Bramming har,
efter mere end 60 års virke, brug for
en renovering af gruppens spejderhus. Allerede i 2022 kan spejdergruppens knap 100 medlemmer
se frem til et nyt køkken, udvidelse
af fællesfaciliteterne og bedre
adgangsforhold for gangbesværede. Huset vil i fremtiden også blive
brugt af ældre spejdere over 70 år,
som en del af Esbjerg Kommunes
projekt Generationernes By.
A.P. Møller Fonden har støttet
projektet med 850.000 kroner.

GØGEBAKKEN, 2019 / © MAMMA ANDERSSON / FOTO: PER-ERIK ADAMSSON / COURTESY OF THE ARTIST, GALLERI MAGNUS
KARLSSON, STEPHEN FRIEDMAN GALLERY AND DAVID ZWIRNER

Rullesportsanlæg

24

Odense Rulleskøjteklub har modtaget 0,5 millioner kroner til et rullesportsanlæg, hvor børn og voksne i trafiksikre rammer kan køre på rulleskøjter,
løbehjul og gåcykler. Anlægget inviterer til både sjov og bevægelse, og skal
bygges på en nedlagt atletikbane i udkanten af Odense.
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ALLAN TOFT / ØRESUNDSBROEN

Nordisk samhørighed

I 2021 inviterede A.P. Møller Fonden
aktører til at sende projektforslag,
der skal styrke og udvikle det nordiske samarbejde. Fonden modtog
115 projektforslag, hvoraf 32 større
og mindre projekter indtil videre er
blevet imødekommet.
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Temaindkaldelse
om samhørighed
i Norden
Eksempler på projekter, der fik støtte fra
A.P. Møller Fondens nordiske temaindkaldelse

Samhørighed i Norden er et vigtigt
fokusområde for A.P. Møller Fonden.
Det fremgår af ’stifters vilje’, da det
var et væsentligt emne for skibsreder A.P. Møller ved Fondens stiftelse
i 1953. I en nutid, hvor det nordiske
fællesskab udfordres på flere nye
planer, var det ønsket for Fondens
bestyrelse at invitere til aktiviteter
målrettet mere nordisk samhørighed
gennem en temaindkaldelse.
Fonden havde i efteråret 2021 frist
for temaindkaldelsen, hvor Fonden
bredt inviterede til at sende projektansøgninger. I alt modtog Fonden
115 projektforslag fra en bred kreds
af aktører som foreninger, uddannelsesinstitutioner og kulturinstitutioner.
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Efter en grundig vurdering af alle
projektforslagene blev 32 projekter

i første runde udvalgt. Projekterne
skal nu folde sig ud i de kommende år og på den måde bidrage til,
at mennesker på tværs af Norden
mødes, oplever værdifællesskabet
og skaber nye samarbejder på tværs
af landene.
Tolv af de støttede projekter er
mindre ’stjernefrø’, som for eksempel koncerter og udvekslinger på
tværs af de nordiske lande. Projekterne vil på hver deres måde understøtte møder mellem de nordiske
folk og oplevelser af hinandens
kultur. Samlet vil de mange mindre
aktiviteter bidrage til, at flere tusinde udøvere og publikummer i hele
Norden får nye oplevelser.

Vejen til nordisk
samhørighed i skolen

Norden og verden – retorisk medborgerskab før, nu og i fremtiden

Den digitale undervisningsplatform

Danske Taler skal i samarbejde med

Norden i Skolen bliver i de kommende år

blandt andet Lunds Universitet og

udbygget og moderniseret kraftigt. Plat-

Universitetet i Bergen arbejde med at

formen har over 24.000 brugere fordelt

styrke kendskabet til og traditionen om-

over hele Norden. A.P. Møller Fonden

kring taler med et særligt nordisk fokus.

støtter en række aktiviteter, som vil opgra-

Projektet omfatter både en digitalisering,

dere platformen. Det vil blandt andet ske

kompetenceudvikling af gymnasielærere,

i form af film, som vises både online og

undervisningsmateriale til gymnasier og

på børnefilm-festivaler, samskabelse af

en nordisk talefestival for unge. A.P. Møller

børnenes egne film på tværs af Norden,

Fonden støtter projektet med 12,9 millio-

en nordisk lydfortællingsjulekalender og

ner kroner.

heldagsseminarer for folkeskolelærere.
A.P. Møller Fonden støtter projektet med
11 millioner kroner.

NORÐ: Stærkere nordiske ungefællesskaber
Dansk Ungdoms Fællesråd skal i de kommende to år sammen med de nordiske søsterorganisationer samle unge fra alle de nordiske lande til aktiviteter, hvor fokus er nordisk
sprog, kultur og grænsehindringer og -muligheder. Ambitionen er, at aktiviteterne kan

Fonden ser også i de kommende år
gerne flere ansøgninger, der adresserer nordisk samhørighed.

skabe grobund for nye aktiviteter for medlemsorganisationerne i ungdomsforeningerne.
Som en del af projektet vil der blive afholdt et årligt Ungeting for 150 unge. A.P. Møller
Fonden støtter projektet med 5 millioner kroner.
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Fordeling af bevillinger i Den A.P. Møllerske Støttefond 2021

Den A.P. Møllerske
Støttefond 2021

Uddelinger med socialt fokus
Øvrige almennyttige uddelinger
Udmøntning af Det sociale initiativ

Bestyrelsesmedlemmer ultimo 2021

Fil.kand. Ane Mærsk Mc-Kinney Uggla, formand

Siden oprettelsen af Den A.P.
Møllerske Støttefond i 1983 har
formålet været at støtte velgørende
og almennyttige formål samt ansatte med tilknytning til A.P. Møller
Gruppen. Disse aktiviteter fortsatte
gennem hele 2021. Med mere end
500 ansøgninger og donationer på
næsten 300 millioner kroner til små
130 projekter var 2021 præget af et
højt aktivitetsniveau.

Fru Leise Mærsk Mc-Kinney Møller
Fhv. direktør Claus V. Hemmingsen
Fondens direktør er Mads Lebech
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På de kommende sider præsenteres et udvalg af Den A.P. Møllerske
Støttefonds aktiviteter og donationer
i 2021.

2021 blev året, hvor donationen på
750 millioner kroner til Det sociale
initiativ blev endelig udmøntet. Initiativet havde til formål at styrke udsatte
borgeres mulighed for at bidrage til
samfundet. Både Den A.P. Møllerske
Støttefond og A.P. Møller Fonden vil
også fremover støtte indsatser inden
for det sociale område og lægge
vægt på, at indsatserne støtter den
enkelte borger gennem hjælp til
selvhjælp. Det er muligt at læse mere
om denne tilgang på de kommende
sider og på Fondens hjemmeside.
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MARTEC

”Med udbygningen og moderniseringen af MARTEC kan vi
snart tilbyde de allerbedste vilkår for de unge, som ønsker sig
en grundlæggende maritim uddannelse som skibsassistent
eller som maritim student. Når dette projekt er tilendebragt,
har vi både uddannelser og faciliteter i absolut topklasse.
MARTEC skal i fremtiden stå som et tydeligt vartegn for Det
Blå Danmark.”
PIA ANKERSTJERNE, DIREKTØR PÅ MARTEC

Udbygning af MARTEC i Frederikshavn
De søfarende er afgørende for, at verdenshandlen fungerer til gavn for alle.
Den A.P. Møllerske Støttefond finder det vigtigt, at flere unge vælger en
karriere indenfor søfarten. Det var baggrunden for, at Fonden i 2021 meddelte
en bevilling på 80 millioner kroner til søfartens uddannelser på MARTEC i
Frederikshavn.
MARTEC er en sammenlægning af maskinmesterskolen og søfartsskolen
i Frederikshavn, samt Skipperskolen i Skagen. Endvidere er MARTEC ansvarlig reder for Skoleskibet Danmark. MARTEC udbyder alle de maritime
uddannelser i Danmark. Uddannelserne spænder fra maritime grunduddannelser til videregående polytekniske og nautiske uddannelser.
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Den store donation skal gå til udbygning og modernisering af skolen med
fokus på de grundlæggende maritime uddannelser. Herunder vil et øget antal
studieboliger gøre det muligt, at flere unge fra hele landet kan få tilbudt en
plads på MARTECs skolehjem.
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MATHILDE BECH / RØDE KORS

Røde Kors fællesskaber

Den nye arkitektskole i Aarhus

I dag oplever flere end 380.000 mennesker i Danmark i alle aldre alvorlig ensomhed, ifølge en undersøgelse fra Københavns Universitet. En del af dem
har fået endnu vanskeligere ved at opsøge og deltage i fællesskaber under
Corona-pandemien.

I efteråret 2021 blev den nye arkitektskole i Aarhus indviet. Den nye, robuste og fleksible bygning ligger på det gamle godsbaneterræn og har gjort
det muligt for skolen at flytte ud fra de utidssvarende rammer på Nørreport.
Arkitektskolen Aarhus er den eneste arkitektskole i Danmark, som er tegnet til formålet. Den nye skole har karakter af et værksted, hvor studerende,
undervisere og forskere har mulighed for at eksperimentere med og udfordre
fremtidens arkitektur.

Med et treårigt projekt skal Røde Kors genstarte og styrke lokalafdelingernes arbejde med at bekæmpe ensomhed og isolation, samt udvikle frivillige
aktiviteter for sårbare voksne. Røde Kors vil for eksempel udvikle en følgeordning, hvor frivillige følger ældre borgere til og fra aktiviteter. Og de vil
udvikle en række sociale fællesskaber, hvor psykisk sårbare kan mødes med
ligesindede og få et afbræk fra en presset hverdag. For Fonden har det været
væsentligt at støtte en langsigtet indsats, som kan aflaste de sårbare mennesker, som har lidt mest under Corona-nedlukningerne.
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RASMUS HJORTSHØJ

Den A.P. Møllerske Støttefond støtter projektet med en treårig bevilling på
14,7 millioner kroner.

Bygningen er tegnet af Adept. Inde i bygningen har Praksis Arkitekter tegnet
en trækonstruktion i fire etager, som huser skolens studiepladser og bibliotek
– det såkaldte mediatek. I mediateket er det muligt at finde inspiration, fordybe sig eller dele viden.
Den A.P. Møllerske Støttefond har samlet støttet den nye skole med 26 millioner kroner. Støtten har været målrettet mediateket og det særlige lyd- og
billedudstyr i studierum og auditorier.
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ALZHEIMERFORENINGEN

KONTRAFRAME

Aktivitetsvenner for mennesker med demens
90.000 danskere har demens – og tallet er stigende. Opretholdelse af sociale
relationer og et aktivt liv er essentielle elementer for at sænke hastigheden
på demensens udvikling. De pårørende og den enkelte kommunes aktivitetscentre, dagcentre og motionscentre spiller en nøglerolle i at aktivere demente borgere.
Den A.P. Møllerske Støttefond støtter Alzheimerforeningens arbejde med at
udvikle et korps af frivillige aktivitetsvenner, som kan aflaste de pårørende og
samtidig vedligeholde den dementes kompetencer. Ambitionen med indsatsen er, at der efter 3 år er rekrutteret mindst 200 aktivitetsvenner og 20
koordinatorer i 15-20 kommuner.
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Den A.P. Møllerske Støttefond har støttet Alzheimerforeningens vigtige
arbejde i projektet med 3,6 millioner kroner.

Børnehospice Strandbakkehuset
Landets første nybyggede børne- og ungehospice, Strandbakkehuset, i
Rønde på Djursland blev indviet den 16. juni. Udover at være landets første
nybyggede hospice til børn, unge og deres familier, er Strandbakkehuset
også det første børne- og ungehospice i Vestdanmark.
Strandbakkehuset tilbyder lindrende omsorg og behandling til børn og unge
med livstruende og livsbegrænsende sygdomme samt støtte til deres familier.
Hospicet er bygget sammen med Hospice Djursland, der er for voksne.
Den A.P. Møllerske Støttefond har støttet opførelsen af Strandbakkehuset
med 7 millioner kroner.
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Eksempler på andre
projekter, der fik støtte
fra Den A.P. Møllerske
Støttefond

FOTOKLUBBEN ISO6600
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Kongeåstien

Museum Ovartaci

Minibus til søfolk

65 km langs den historiske, centrale
Kongeå bliver det fremover muligt at
gå ad trampestier, nyde landskabet
og opleve dyrelivet. En stor del af
projektet handler om genopretning
af åen og opkøb af jord. Fonden
har i 2021 bidraget med 7,5 millioner kroner til projektet. Fonden har
herefter samlet bidraget med 16
millioner kroner til anlægsarbejdet
ved Kongeåen.

Museum Ovartaci har siden 1975
formidlet kunst skabt af mennesker
med psykiske lidelser. Museet er
opkaldt efter Ovartaci, som gennem
56 år selv var patient, og som malede et stort antal værker. Fonden har
bidraget med 5 millioner kroner til
museets flytning fra de midlertidige
lokaler i Risskov til de nye permanente lokaler i Skejby. Inden Museum
Ovartaci kan flytte ind i de nye lokaler i foråret 2022, skal der laves
fysiske og tekniske tilpasninger af
bygningen, som skal klimasikre
museets samling og sikre rammerne
for nye, moderne udstillinger.

Esbjerg Havne Service & Seaman
Center arbejder for, at de søfarendes
ophold i Esbjerg bliver udbytterigt.
Hvert år besøger Centret de 1.600
skibe, som anløber Esbjerg, og
tilbyder søfolkene ophold på Centret
uden betaling og hjælp til praktiske
gøremål, som for eksempel indkøb
og overførsel af penge til familien i
hjemlandet. Men Centrets minibus,
som transporterer søfolkene, var
efter 11 års tjeneste i havnemiljøet,
udtjent. Fonden har doneret 0,5
millioner kroner til en ny minibus til
Centret.
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Stifters vilje
– historien om fondene

Rettidig omhu ligger bag stiftelsen
af A.P. Møller og Hustru Chastine
Mc-Kinney Møllers Fond til almene
Formaal i 1953. Efter 2. verdenskrig
frygtede skibsreder A.P. Møller, at
hans livsværk før eller siden ville blive
overtaget af danske eller udenlandske
spekulanter. Med sine tre børns samtykke, organiserede han derfor i 1946
rederiet som en familiefond. Fonden
fik overdraget en betydelig del af A.P.
Møllers formue, og fundatsen gjorde
det muligt at styre virksomhedens
overordnede principper.
Syv år senere blev Familiefonden delt
i to, og A.P. Møller og Hustru Chastine
Mc-Kinney Møllers Fond til almene
Formaal dannedes. Den nye fond
overtog langt størstedelen af den
oprindelige fondskapital, og efter A.P.
Møllers død blev den suppleret med
yderligere en stor aktiepost i rederiet.
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Den dag i dag sikrer fondsstrukturen, at virksomheden A.P. Møller Mærsk har solide rammer at navigere inden for.

Fonden har været og vil fortsat være
tæt knyttet til familien. A.P. Møller
var formand for Fonden indtil sin
død i 1965, hvorefter sønnen skibsreder Mærsk Mc-Kinney Møller overtog
posten. Da Mærsk Mc-Kinney Møller
gik bort i foråret 2012, blev hans
yngste datter, Ane Mærsk Mc-Kinney
Uggla, ny formand.
A.P. Møller oprettede en lang række
fonde, hvoraf A.P. Møller og Hustru
Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til
almene Formaal er den største.
I dag henter den selvstændige A.P.
Møllers Fond for islandske studerende sine midler i A.P. Møller Fonden,
som desuden rummer Fonden til
Lægevidenskabens Fremme og
varetager administrationen for Den
A.P. Møllerske Støttefond.
A.P. Møller Fondens fundats har fokus på fem områder:

Ultimo 2013 stiftede A.P. Møller
Fonden et holdingselskab, A.P.
Møller Holding, til at varetage
Fondens erhvervsmæssige aktiviteter.

– Danskheden i grænselandet
– Nordisk samhørighed
– Fremme af dansk søfart og industri
– Videnskabelige formål, særligt lægevidenskab
– Almennytte i øvrigt
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A.P. Møller Holding
– varetager Fondens
erhvervsmæssige aktiviteter
A.P. MØLLER
FONDEN

A.P. MØLLER - MÆRSK

ZERONORTH

UNILABS

INNARGI
A.P. MØLLER
HOLDING

Som en erhvervsdrivende fond er
det en del af A.P. Møller Fondens
formål at drive ’nyttig virksomhed’
i A.P. Møllers ånd. I 2013 blev A.P.
Møller Holding etableret med henblik på at udøve Fondens rolle som
engageret ejer og dermed sikre, at
Fonden fortsat i kommende generationer kan yde til samfundet i form
af donationer.
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A.P. Møller Holdings opgave er at
investere i og bygge værdiskabende
virksomheder ud fra tanken om ”nyttig virksomhed”. A.P. Møller Holding
arbejder som en langsigtet og engageret ejer med fokus på løbende
at forny og udvide porteføljen af
stærke, selvstændige virksomheder.

DANSKE BANK

A.P. MØLLER
CAPITAL

MAERSK
TANKERS

FAERCH GROUP

MAERSK
DRILLING

NISSENS COOLING
SOLUTIONS
MAERSK
PRODUCT TANKERS

KK WIND
SOLUTIONS
043
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COLOURBOX

Folkeskoledonationen
og Det sociale initiativ
Når fritid bliver til fremtid

Udvikling af den
danske folkeskole
A.P. Møller Fonden donerede i 2013
1 milliard kroner til at styrke undervisningen i den danske folkeskole. Den
ekstraordinære donation markerede
100-året for Fondens mangeårige
formand, Hr. Mærsk Mc-Kinney
Møller. Midlerne er øremærket efterog videreuddannelsesindsatser inden for alle faglige og pædagogiske
områder i folkeskolen.
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Ved udgangen af 2021 var der bevilget 839 millioner kroner fra donationen til 197 projekter. Alene i 2021
blev der bevilget 80 millioner kroner
til 19 projekter.

Faglig efteruddannelse af
lærere og børnehaveklasseledere

I 2021 modtog Danmarks Lærerforening 14 millioner kroner fra folkeskoledonationen til faglig opdatering for
de 1.500 folkeskolelærere, der underviser i praktiske og musiske fag, samfundsfag eller kristendom. Indsatsen
omfatter også kompetenceudvikling
for børnehaveklasseledere.
Kurserne bliver udviklet i et samarbejde mellem Danmarks Lærerforening og en række professionshøjskoler. Projektet skal bidrage til et
fagligt løft af undervisningen i de
små fag til gavn for elever, lærere og
skoler over hele landet.

Hjælp til selvhjælp
Den A.P. Møllerske Støttefond har
siden oprettelsen i 1983 støttet indsatser med et socialt formål med fokus på hjælp til selvhjælp. I april 2016
afsatte Fonden 750 millioner kroner
til en særlig indsats med fokus på
socialt udsatte borgere. Ved udgangen af 2021 blev de sidste af disse
750 millioner kroner uddelt. Fonden
har gennem årene støttet i alt 119
projekter, der alle har til formål at
forbedre livsbetingelserne for socialt
udsatte borgere.
De senest støttede projekter med
afsæt i bevillingen på de 750 mil-

’Coop Crew – Når fritid bli’r til fremtid’ er en landsdækkende indsats,
som har til formål at hjælpe udsatte
unge til at få et fritidsjob og derigennem styrke muligheden for at klare
sig bedre senere i livet. Projektet
består af et seksugers træningsforløb i en af Coop Danmarks dagligvarebutikker, hvor de unge, gennem
undervisning og praktiske øvelser,
udvikler deres faglige, personlige og
sociale kompetencer. Den A.P. Møllerske Støttefond har bevilget 27,6
millioner kroner til projektet.

lioner kroner starter op i 2022. En
betydelig del af de tidligere støttede projekter løber over en årrække
endnu.
Erfaringerne og den læring som de
mange projekter har givet gennem
de seneste år, vil både leve videre
blandt de organisationer, som har
modtaget støtte, og indgå i Fondens
videre arbejde med at støtte projekter til gavn for socialt udsatte borgere, ligesom der vil være et øget fokus
også på frivillighed.
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