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Formål 

Fondens formål er at forvalte fondens formue og med respekt af fundatsens bestemmelser anvende fondens 

overskud efter konsolideringshenlæggelser til gavn for den danske arkitekt- og advokatstand. 

 

Fonden har i 2009 uddelt 12,6 mio. kr. til fundatsens formål og af årets overskud overført 14 mio. kr. til 

senere uddeling. 

 

En betydelig del af legaterne er uddelt til studierejser og forskningsprojekter. 

 

I 2009 fik arkitekt Richard Leplastrier fondens hæderspris for gennem sit lange virke - ved altid at anvende 

de nære ressourcer i bestræbelserne på at minimere påvirkning af miljøet mest muligt – at efterleve sin egen 

filosofi om at ”Lad os kultivere mindre!” og dermed give termen 'bæredygtighed' en dybere mening. 

 

Fondens hæderspris for advokater blev tildelt advokat Birgitte Refn Wenzel for hendes mangeårige og store 

engagement i miljøretslige anliggender. 

 

Herudover har fonden igennem sine uddelinger støttet en bred vifte af opgaver indenfor de to formål. 

 

Arkitektformålet har bl.a. fået støtte til: 

 

Publikationen "På stedet", boligprojekt i Masanga, Vestafrika, projektet "Bæredygtig arkitektur og turisme i 

Mali anno 2009", monografi om Inger og Johannes Exners liv og værk, bog om kundskaber en veluddannet 

arkitekt bør besidde, bog om Ørestad Gymnasium, bogen "Arkitektur som synlig tale", bogen "Skjulte rum 

og Glemte steder", Architectura 31, bogen "Hjemlige billeder", bogen "Christian Hansen - liv og værker", 

bog om Assistens Kirkegård i København, arkitektonisk research i.f.m. udstillingen "Koloniens 

Monumenter", restaurering af Voergaard Tinghus, Erik Nygaards bog om at forstå arkitektur, bogen 

"Genrejsning af København - og hvad nu. 1990-2010", forsknings- og udstillingsprojektet "De Inderste 

Rum", projektet "Dronning Louises Bord", bogen "Arkitektoniske udvekslinger - Dansk bygningskultur i 

Slesvig-Holsten", bogen "Stolens tektonik", projektet "Fælled_Future - et kunstprojekt i Fælledparken, 

projektet "Arkitektur - Byplanlægning - Aktivitet – Bevægelse”, projektet "Her må du gerne...", bogen "Sven 

Ingvar Anderssons Blomsterbuketter", katalog til udstillingen "Second Nature", bog om havekunst på 

kirkegården, bogen "SOUP - Sol Over UrbanPlanen", bogen "Den musikalske Have", bogen "Urban 

Ecologies", bogen "Breve fra min have", konferencen "Nordisk Slots- og Herregårdssymposium 2009", 

workshop om interaktiv arkitektur og digital fremstilling, projekt Hunstad, skrift om Holbergkvarteret i 

Ålborg, bogen "Mønstrede Mure - Peter Olesen viser rundt i København", bogen "Guld og Grønne Skove", 

bogen ”Scandinavian Modern Houses 2 - The Spirit of Nordic Light”, udstilling/foredraget "Fra simple 

skrifttegn til avancerede biblioteker", bogen "Approach the Coast", kompendiet "Vind i uderum", bogen 

"Om klimatilpasning og vand", bogen "Incitament til form - om Erik Lynges formgivningsmetode", 

monografi om arkitekten M.G. Bindesbøll, udstilling samt bogen "ExSampleMex", bogen "Arkitekters viden 

II - På hvilke former for viden bygger ung dansk arkitektpraksis?", bogen "Montagepositioner", 

Kunstakademiets Arkitektskoles Nytårspublikation 2009/2010, bogen "Genbrugskirker i Rom: På sporet 

efter antikken i middelalderen", bogen samt seminarrækken "Reworking Architecture", bog om udvidelse af 

Darwin Centre, London, bogen "Jørn Utzons Arkitektur", projektet "Landscapes on the Edge - contemporary 

architecture under Nordic Light", projektet "Atypi", boligprojekt ved Masanga Leprosy Hospital, projektet 

"Copenhagen Forever", bog om arkitekturens sociale og psykiske potentialer - med LO-Skolen som 

eksempel, projektet "Ecto bench prototype - O Reserva Latente", projektet "Min By", designarbejde på det 

danske rumskib "Tycho Brahe", bogen "Arkitekternes Enfamiliehuse", bogen "Grundbog om 

Landskabsarkitektur", Den2radio, udstillingen "Sustainable by Design - bæredygtighed i dansk 

boligbyggeri", bogen "Nicolas-Henri Jardin. En ideologisk nyklassicist". 

 



Advokatformålet har bl.a. fået støtte til: 

 

Afvikling af CCBE´s generalforsamling i København, deltagelse i ”Willem C. Vis International Commercial 

Arbitration Moot" 2010, bogen "Den humanitære Folkeret og Danmark", ELSA´s sommerseminar "Anti-

terrorisme og menneskerettigheder", konference for internationale advokater, afholdelse af den 10. årlige 

"Konference om skatteplanlægningsstrategier - USA og Europa" i København i 2010, undersøgelse af 

lokalplanlægning i Danmark 2009-11, Det Nordiske Processpil om Menneskerettigheder, SDU´s 

Procedurekonkurrence 2009, bogen "Juridiske Emner 2009", international tilstedeværelse ved stiftelsen af 

det vietnamesiske advokatsamfund, disputatsen "De informationsretlige grundsætninger", projekt om 

deleordning, disputatsen "De politiske partier i retlig belysning - Studier i den retlige regulering af de 

politiske partiers forhold”, dansk advokats deltagelse i Paris Bar Traineeship Programme, udvikling af 

uddannelse for iværksætterrådgivere, bogen "Retorik for advokater", brochure om varetægtfængsling, 

retssikkerhedskonference inden for skatteområdet, international konference om international handelsret, det 

15. Nordiske Kriminalistmøde i København, magasinet "talk KRIG", DJØF Studerendes processpil 2009, 3. 

udgave af "Kommentar til Den Europæiske Menneskerettighedskonvention", analyse af behovet for 

skatteadvokater. 

 


