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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 2013 uddelt 15,9 mio. kr. til fundatsens formål og af årets overskud er der 
overført 16 mio. kr. til senere uddeling. 
 
Derudover har fonden gennem 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 103 legater, samt forskningsprojekter. 
 
 
Arkitektformålet har bl.a. fået støtte til: 
 
Gunnar Aagaard Andersen-soloudstilling, skitseforslag til en havnefront på Refshaleøen, 
bogen "Mangt og Meget", projektet "Inside Out", biografien "Håndværk og Livsværk", 
bogen "Odsherreds nyere arkitektur", bog om Christian og Theophilus Hansen, bogen 
"The Danish Country House", udgivelse af ph.d.-afhandling, bogen "Dansk 
landskabsarkitektur 2009 - 13", bogen "Scandinavian Modern Houses 4, projektet "Det 
rullende arkitekturcenter", byguiden "Ny arkitektur i hovedstaden" 2013/14, 
forundersøgelse og afholdelse af idékonkurrence for at tilvejebringe forslag til 
overdækning af Thorvaldsens museums indre gård, projektet "Brand - en kilde til 
innovation i byggeriet", projektet "Gadekøkken", bogen "Generating Ideas. Danish 
Architectural Research Between Art and Science", antologien "Enzymet i den 
arkitektoniske kulturarv", bogen "Architectural Atmospheres: On the Experience and 
Politics of Architecture", bogen "Arkitektur uden arkitekter", bogen "Zaha Hadid: Tilbygning 
til Ordrupgaard", bog om arkitekterne Eva og Nils Koppel, bogen "Arkitekturtegningen som 
reflekterende medie - et portræt af et studie", udstillingen "Forvandlinger. 
Landskabsarkitekt Torben Schønherr", Akademisk Arkitektforenings Understøttelsesfonds 
fortsatte uddelinger, program om Det Kongelige Akademi for De skønne Kunster og de 
fem medaljevindere i 2013, den 9. "Verden i Danmark"-konference, udvikling af 
Arkitektforbundets ny hjemmeside, bog om Uglegårdsskolen, projektet "Kortlægning af din 
indre by", 2 kortfilm om hhv. det sanselige og geologien, udredningsprojekt der ser 
fremadrettet på udviklingspotentialer ved anvendelse af træ i arkitekturen samt publikation 
og symposium om samme, projektet "Weather Houses", bogen "Håndværk - Made i 
Denmark", fornyet støtte til tv-serien "Arkitektur´en", en række kortfilm om 
håndværksfag/restaureringsteknikker, Architectura nr. 35, den internationale konference 
"Forming Welfare / Form til Velfærd - velfærdsdesign som designpraksis",  
separatudstillingen "Furniture Tends to Group", "Snedkernes Efterårsudstilling 2013, 
pilotprojektet "+2" - et praksisorienteret og kompetencegivende 2-årigt uddannelsesforløb 



for unge arkitekter, murstensværket "Black Enclosure", bogen "Ceramic Glazed Concrete, 
Design in a Broad Perspective", bogen "The Eyes of the Skin", fotobogen "City of Gods", 
fotobogen "Nyt liv i gamle huse", formidling af de faglige resultater af projektet "Ny Nordisk 
Planlægning", bogen "Jørn Utzons Can Lis", bog om kristningen af Bornholm - og øens 
rundkirker, udstillingen og bogudgivelsen "Hans J. Wegner 100 år", engelsk udgave af 
bogen "Cradle to Cradle i det byggede miljø - en manual til den danske byggeindustri", 
bog om Svenn Eske Kristensens arbejder, arrangementsprogram til formidlingsfestival om 
bæredygtighedsbegrebet, publikation til det officielle danske bidrag til den 14. 
internationale Arkitekturbiennale i Venedig 2014, film om Børge Mogensen, bog om den 
urbane transformation af Indien, udstillingen "Den Levende kunsts museum. Hvad er et nyt 
samtidskunstmuseum?", udstillingen "Rummet mellem inde og ude - flertydighed og 
graduering af overgangen mellem det offentlige og det private", bog om 
arkitektkonkurrencer, bog med resultater fra den internationale kunst-og 
arkitekturkonkurrence LAGI 2014, udvikling og etablering af "Dansk Design og Arkitektur 
Filmfestival", "Forårsudstillingen 2014", implementering over 3 år af "21st" - det ny 
Arkitektur DK, "Atypi" - et udviklingsprojekt om lerjord anvendt som byggemateriale, dansk 
og engelsk udgave af bogen "Hans J. Wegner - dansk traditionalist - international 
modernist”, TV-serien "Kulturkatedraler/Cathedrals of Culture. 
 
 
 
Advokatformålet har bl.a. fået støtte til: 
 
Kraka´s "Finanskrisekommission", 2013-udgaven af "Cahiers de Droit Fiscal International", 
deltagelse i Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot 2013, kommentar til 
EU´s Charter om Grundlæggende Rettigheder, projektet "Forbrydelse og straf", udgivelse 
af den juridiske disputats "Strafferetten i et menneskeretligt perspektiv", deltagelse i 
"Telders Moot Court Competition in International Law" 2013, bogen "Kommenteret 
Lejelov", deltagelse i Det Nordiske Processpil om Menneskerettigheder 2013, deltagelse i 
procedurekonkurrencen WTO Moot Court 2013, gennemførelse af statistisk analyse af 
højesterets og landsretternes domme i skattesager, konference i anledning af udgivelse af 
bog/udredning om grundlovens frihedsrettigheder, sommerseminaret "Design Protection 
and Piracy Prevention", bog om Statsfænglset i Nyborg, informationspjece om 
Voldgiftsinstituttet, pjece med Voldgiftsinstituttets nye regler om behandling af 
voldgiftssager, konference om international kommerciel voldgift, Advokatrådets 
Journalistpris 2013, Advokatsamfundets deltagelse i "Folkemødet på Bornholm" 2013, 
pjece om frihedsberøvelse efter udlændingereglerne, analyse af privatkunders oplevelse 
og betænkeligheder ved at gøre brug af advokater, projekt om: ”At udvikle CSR som et 
forretningsområde for advokatvirksomheder”, modernisering af de advokatetiske regler, 
projektet "Ledelsens Dag 2013", informationsvideoer til administrative medarbejdere om 
digitalisering, diverse elektronisk udstyr til - samt møblering og indretning af - foreningen 
Danske Advokaters nye domicil, udgivelse af lovkommentaren "Oil and Gas in Greenland - 
the Legal Framework", publisering af juridisk doktordisputats, bogen "Juridiske Emner 
2013", antologi med Vagn Greves artikler, IT-udstyr til brug for optagelse af forelæsninger i 
forbindelse med etablering af dele af jurauddannelsen i Nuuk, Grønland, konference om 
judiciel autoritet i international handelsret, publicering af ph.d.-afhandlingen "CO2-
beskatning i et EU-retligt og nationalt perspektiv", bog om godsejernes rolle i det danske 
retsvæsen, bog om landsretten, bogen "Rettens Kulturhistorie", pjece om skat og straf, 



evaluering af den obligatoriske grunduddannelse for advokatfuldmægtige – 
Advokatuddannelsen, Advokatsamfundets deltagelse i Folkemødet 2014, fremskrivning til 
2020 af markedet for kurser og uddannelser i advokatbranchen - kvantitativ analyse, 
hæfte/minibog om ”Valencias” historie, retssikkerhedskonference 2014, engelsk udgave af 
temahæfte om forældreansvar, udgivelse af festskrift. 
 
 


