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Formål 
Fondens formål er at forvalte fondens formue og - med respekt for fundatsens bestemmelser - anvende 
fondens overskud efter konsolideringshenlæggelser til gavn for den danske arkitekt- og advokatstand. 
 
Dreyers Fond uddeler penge til initiativer og projekter, hvis formål er at fremme advokat- og arkitektstandens 
udvikling og samspil med samfundet. 
 
Fonden har i 2012 uddelt 19,3 mio. kr. til fundatsens formål og af årets overskud overført 16 mio. kr. til 
senere uddeling. 
 
I 2012 fik advokat Knud Foldschack fondens hæderspris for hans årelange løsningsorienterede arbejde i 
krydsfeltet mellem det skæve og regelrette Danmark. 
 
Fondens hæderspris for arkitekter blev tildelt landskabsarkitekt Marianne Levinsen for hendes poetiske og 
indlevede arbejder med landskab og byrum. 
 
Derudover har fonden igennem sine uddelinger støttet en bred vifte af projekter indenfor de to formål – hhv. 
arkitekt og advokatformålet. En betydelig del af legaterne er uddelt til studierejser, hvor der er tildelt 131 legater, 
samt forskningsprojekter. 
 
Arkitektformålet har bl.a. fået støtte til: 
 
Dokumentarfilmen "Off The Grid", bog om Ørestaden, bogen "Arkitektur af jord - ubrændt lerjords 
arkitektoniske potentiale", Architectura 34, bog om arkitekt Philip de Lange, kortfilm og mindre udgivelse om 
Danmarks første printede hus, bogen "Københavns Tårne og Spir", foto-udstillingen "Space Encounters", 
bogen "Haven - Demokratiet", projektet "MAA1:1, en arkitektonisk pavillon", bogen "Danske kunstnertapeter 
1930 - 1965", udstillingen "Køge Bugt-planen: Danmark største båndby", bogen "Seltjukiske karavansaray - 
Bygningsarkæologiske undersøgelser af seks rumseltjukiske karavanestationer i sydvest Anatolien", værket 
"Tårne og Pavillioner på Byens Tage", bogen "Generøs By", projektet "Development of a latrien seen from a 
child´s perspective", bog om Kina, projektet "12 byer på 12 måneder", bogen "Arkitektur i Århus", projektet 
"Persistent Model #2", udstillingen "Greenland Cultivating", gennemførelse af eksperimenterende arkitekt-
konkurrence, katalog til udstillingen "Future Greenland", bogen ”Reiulf Ramstad Architects”, "Soft Space" - en 
undersøgelse af tekstilers arkitektoniske potentialer, Snedkernes Efterårsudstilling 2012, projektet "7 Shades 
of Wood", projektet ”Et transportabelt tehus”, projektet "Ceremonirum - et neutralt livsrum til det rummelige 
samfund", projektet "Robotfremstilling og arkitektur",projektet "Across Two Seas and Seven Islands", bogen 
"Byens rum og byens liv - dansk bydesign i en globaliseret verden", projektet "Sigrids Stue", konferencen 
"Verden i Danmark 2012", bogen "Om at opleve design", udstillingen "Dets Sted" , bogen "Finn Juhls 
Akvareller", udstillingen "Byens Design", bogen "Danske Teatre", lærebog om de senere års store motorvejs-
projekter, bog om de arkitektoniske potentialer for tekstilforskalling til beton, note nr. 68 "Erindringer - som 
arkitekt, planlægger og landskabsarkitekt", udstilling af potentialer i efterkrigstidens boligbebyggelser, 
dokumentarfilm om 860-880 Lake Shore Drive Apartments i Chicago, USA, ”manifest, der demonstrerer en 
holdning til planlægning, der fokuserer på kvalitet, vision, mål, arkitektfaglige kompetencer, innovation og 
proaktivt samarbejde”, bogen "Danish Delight - New Danish Architecture", ”Kunstakademiets Arkitektskoles 
nytårspublikation 2012/13”, bogen "En eftermiddag midt om natten", projektet "Indiske byer i det 21. 
århundrede", bogen "Hvad tænker arkitekten på?", projektet "Byhuse og Høje Huse i Japan", bogen "Dorte 
Mandrup Arkitekter", projektet "Samfundsansvar i praksis", udstillingen "Bow-Wow - learning from Utzon", 
bogen "Innovative bygherrer", udstillingen "Sådan levede vi - danske arkitekturmodeller 1950 – 1970”, 
biografi om landskabsarkitekt Svend Algren, "Bevaringsguide - for funktionalismens huse", bog om 
ornamentets genkomst i moderne murværksbyggeri, formidling af erfaringer fra undervisningsforløb om 
udvikling af urbane haver i Mexico City, bogen "Atlas of the Copenhagens", bogen ”Gerontopia: Retirement 
Utopias of the Young Old", bogen "Nils Fagerholt On Line", bogen "Contemplation Can Lis - Conversations 
With a House". 
 
Advokatformålet har bl.a. fået støtte til: 
 
Oversættelse af biografien "Alf Ross - et liv", deltagelse i Willem C. Vis International Commercial Arbitrations 
Moot 2012, 9. udg. af "Den kommenterede grønne Retsplejelov", diverse festskrifter, bogen "Forældre-
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ansvarsloven og Barnets Perspektiv", antologi om de nordiske landes jurisdiktionsregler inden for 
strafferetten, bogen ” Den Ryssiske Lov 1649”, oversættelse til engelsk af bogen "Praktisk Voldgiftsret", 
formidling af det juridiske forskningsprojekt "Boligretten", bogen ”Ejendomshandel Tyskland/Danmark”, 
deltagelse i Det Nordiske Processpil om menneskerettigheder 2012, en "find din IT-advokat" funktion, 
udarbejdelse af manual om "Constructive Campaigning", projektet "Information til danskere med anden 
etnisk baggrund - træningsaftener og informationsmateriale", engelsk udgivelse af "Klienten i det omskiftelige 
samfund", udvikling af grundskole for administrative medarbejdere, udvikling af tværfagligt efteruddannelses-
netværk for advokatfuldmægtige og unge advokater, konference om den nye persondataregulering fastlagt af 
EU-kommissionen, ledelsesudviklingsprojekt, konferencen "Mindreåriges patientrettigheder", deltagelse i 
processpilskonkurrencen Telders Moot Court 2012, europæisk konference om "Principles on National 
Security and the Right to Information", 50 års jubilæums-bogen ”Københavns Advokatforening”, etablering af 
"Den Åbne Retshjælp", den 26. FIDE-kongres i København, kollokviet "Transparency and National Security”, 
nyudgivelse af "Den humanitære folkeret og Danmark", Den Danske Helsinki-Komité for Menneskerettig-
heders fortsatte arbejde, bogen "Danmarks Justitsministre", afvikling af tilfredshedsanalyser vedrørende 
Advokaten, Advokatsamfundets hjemmeside og det udgående tilsyn, konference til afdækning af hvilke 
kernekompetencer fremtidens jurist bør mestre, oprettelse af "Advokatsamfundets Vidensdatabase", 2. 
udgave af bogen "Advokatetik - ret og rammer", etablering af et netværk for studerende og nyuddannede 
kandidater, gennemførelse af "Omdømmeanalysen 2012", projektet "Retstryghed II - Strafferet", bogen "ABC 
for nybyggere", prisopgave indenfor intertainment- og medieret, Retslægerådets whiplash undersøgelse, 
projektet "Mediation 2.0". 

 


