
 

 

UDDELINGER 2010 

 

 

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 2010 uddelt 12,7 mio. kr. til fundatsens formål og af årets overskud overført 16 mio. kr. til 

senere uddeling. 

 

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

 

I 2010 fik Helle Søholt og Jan Gehl, begge Gehl Architects, fondens hæderspris for et fagligt partnerskab, 

som på overbevisende måde har bragt fokus på den menneskelige dimension i byplanlægning verden over 

under parolen: Byer for Mennesker. 

 

Fondens hæderspris for advokater blev tildelt advokat Anne Birgitte Gammeljord for hendes store arbejde med 

at sætte den danske advokatstand på det europæiske landkort især gennem sit arbejde for Den europæiske 

Advokatorganisation CCBE. 

 

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

 

Arkitektformålet har bl.a. fået støtte til: 

 

Bogen "Skolen - lærernes arbejdsplads", arkitektkonkurrence om en ny stol til det officielle Danmark, 

udstillingen "A Tailored Room", bogen "Sanderumgaards Romantiske Have", filmproduktionen 

"Hvirvelstrømmen", projektet "Dørens Rumligheder", projektbeskrivelse for projektet "Guide til Bybygning", 

projektet "The Unesco World Heritage Icefiordstation Kangia", konferencen "Urban Play", bogen "Female 

Forces", projektet "På den anden side...", projekterne "Hanako´s Tea Room" og "Hiroshima Green", 

udvikling af platform for afvikling af arkitektkurser via e-learning og blended learning, projektet 

"Idealisternes Hus", projektet "BYENSdesign", udvikling af 3D-animationsfilm der præsenterer og 

visualiserer arkitektur, konferencen "World in Denmark 2010", projektet "Choreograhpy of Envioronmental 

Flow", bogen "Da verden var ung", projektet "Byg dit byrum mellem skole og hjem", projektet "The North 

Atlantic Wooden House", bog om Danmarks byer fra middelalderen, konferencen "Atmospheres, 

Architecture and Urban Space", publikation om seneste 2 års udstillinger på "Modtar projects", "Det nye 

Arkitekten", projektet "LED - En lysende komponent med perspektiver", Akademisk Arkitektforenings 

Understøttelsesfond, bog om arkitekt Ernst Petersen, film om arkitekt Henning Larsen og hans værker, bog 

om Mindelunden i Ryvangen, bog om arkitekt Anton Rosen, bogen "Overraskende København", 

arkitekturfilmen "Following the Moving School", bogen "Udflugter i storbyen", reportageserie fra 

Vancouver, Canada til Danmarks Radios P1, projektet "Where the water flows", jubilæumsbog om klosteret 

San Cataldo, bog om Arkitekten Martin Nyrop, projektet "UniktStandardiseret", tysk udgave af bogen 

"Arkitekten C.F. Hansen - en billedguide", bog om nye nordiske enfamiliehuse, oversættelse af "Design as 

Gesamtkunstwerk", oversættelse til engelsk af lærebogen "Metoder til landskabsanalyse", katalog til 

permanent udstilling i Frederikskirken, ph.d.-afhandlingen "Arkitektonisk kvalitet", udvidet udgave af bogen 

"Huse i Tibirke Bakker", monografi om arkitekterne Inger og Johannes Exners Liv og værker, 

Kunstakademiets Arkitektskoles nytårspublikation 2010-2011, projektet "Fra ide til virkelighed - to byggerier 

under opførelse i Mali", projektet "Fra tagflader til urbane haverum i København", bogen "Human 

Settlements 2011", bog omhandlende opmålings- og studiearbejdet ved Can Lis, udstillingsprojektet 

"Sammensatte Landskaber", bog om danske bibliotekers arkitektur og design, bogen "Unge danske 

Arkitekter", bogen "New York City - om retten til byen", bogen "Playscapes Bevægelsesinstallationer i by, 

og landskabsrum" engelsk udgave, projektet "Rumklang", projektet "Landscape on the edge - Contemporary 

Architecture under Nordic Ligth", bogen "Interventions. On the transformation of ruinous industrial 

landscapes", projektet "AffektPoetik", projektet " The Philips Pavilion Simply Explained", projektet "Om 

Hagia Sofia - et studie i eksperimenterende tegning", udstillingsprojektet "Den Globale Have/Sweets and 
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white Sundays", formidlingsprojektet "Vertikale byhaver i Danmark", udstillingen "Realiseringens Kunst", 

bogen "Sofiebadet - en oase i storbyen", "bog"-projekt om unge arkitekter. 

 

Advokatformålet har bl.a. fået støtte til: 

 

Disputatsen "Privatisering og patientrettigheder", bogen ”Kongeloven i facsimile efter et håndskrift af H. 

Thomæson”, festskrift for Peter Blume, omdømmeanalyse 3. udgave, festskrift Retshjælpen, bogen 

"Danmarks Arresthuse", bibliografi om Alf Ross, Elsa Moot Court Competition 2010, Det Nordiske 

Processpil om Menneskerettigheder 2010, Elsa Copenhagen´s Summer Seminar 2010, design af logo og ny 

hjemmeside for foreningen Danske Skatteadvokater, 2-binds jubilæumsværket ”Arbejdsretten 100 år”, "Bar 

Leaders Conference", bogen "Den excellente partner", undersøgelse af fri proces-ordningen, ordningen 

vedrørende offentlig retshjælp ved advokat samt retshjælpsforsikringsordningerne, SDU´s 

procedurekonkurrence 2010, PhD-afhandlingen "Access to Asylum: International refugee law and the 

globalisation of migration control", Juridisk Diskussionsklub, TV-program om konfliktløsning, festskrift til 

Hjalte Rasmussen, Advokatsamfundets Understøttelsesfond, festskrift til Jan Pedersen, undervisningstilbud 

om retssystemet til ungdomsuddannelserne, international konference ”Aims and values in competition law”, 

Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot, projektet "Restatement" Fællesnordisk udredning 

af nordisk kontraktsret”, Elsa Moot Court Competition 2011, ”Nordisk Uge 2010”, udvikling af 

Bestyrelsesbørs, projektet ”Identitetsdannelse hos advokater”, 4 bøger om mediation, Center for kreditret og 

kapitalmarkedsret. 

 


