
Arkitektformålet har bl.a. fået støtte til: 

 

Plakater til Arkitektforeningens Nytårskur, bogen ”Hvad tænker arkitekterne på”, Udstilling af dansk design 

i Milano, Publikation til Venedig Arkitekturbiennalen 2014, udstillingen ”The historic and the super 

modern”, projektet ” Nye Bygningsformer i det Arktiske Klima”, projektet ” OpenRoom - En seminarrække 

og antologi om aktuelle arkitektoniske udfordringer”, projektet ” Massivtræelementets arkitektoniske og 

bæredygtige potentiale”, projektet ”The Teapot”, videreudvikling af ”Bikseby”, bogportræt af Århus, 

konferencen ”Nordic Encounters - Travelling Ideas of Open Space Design and Planning”, Bogprojektet - 

PALERMO - Fieldwork as research and design method, udstillingen ”Journey to the cloud”, symposium ”In-

between Economies”, dokumentarfilmen ”Green deserts”, projektet ” 'MONTAGE - studier i stålsamlinger', 

KADK TRANSFORMATIONs projekt 'MONTAGE - studier i stålsamlinger', bogprojektet "Vinduet - i dansk 

arkitekturhistorie for børn", bogprojekt - hovedværk om danske byhuse, Roskilde Kommunes projekt 

”Fjorden rundt på 180 dage”, projektet ”Arkitektur i folkeskolen”, projektet ” Urban Catalyst - Arkitektur 

som byens sociale katalysator”, Kunstakademiets Arkitektskoles pilotprojekt: at indstifte en årlig pris til 

vinderen af en Masterclass i Tegning, Københavns Stadsarkivs oprettelse af digitalt opslagsværk om byens 

huse, bogen ”Det ny København” af fhv. stadsarkitekt Jan Christiansen, Snedkernes efterårsudstilling 2014, 

oversættelse af bogen ”Generøs by”, dokumentarfilmen ”Anstalten i Nuuk”, bog om arkitekten Ole 

Falkentorp, publikation om Bellahøjbebyggelsen, udførelse af bog om Søllerød Rådhus af Arne Jacobsen og 

Flemming Lassen, Dansk Arkitekturcenters arrangementsrække Det Moderne Forsamlingshus, Udstilling og 

formidlingsprojekt: LUNDGAARD & TRANBERG ARKITEKTER, International arkitekturkonference i 

København i 2015, Bogen om arkitekten Hack Kampmann, projekt om  Japans Ise Helligdomme, ”Hvad er en 

pavillon” – interviews om pavilloner, Monografi om Per Kirkebys arkitektur, støtte til Akademisk 

Arkitektforenings Understøttelsesfond, udstilling med det internationalt profilerede, dansk-norske 

kunstnerduo Michael Elmgreen og Ingar Dragset på Statens Museum for Kunst, oversættelse og udgivelse 

af bogen "Reuse of Antiquity in the Medieval Churches of Rom", sommerudstillingen "Nyt Skønvirke", 

udgivelsen af bog om Center for IT og Arkitekturs arbejde i perioden 2005 – 2013, 'Pay Back Time' en 

arkitekturudstilling på et af verdens førende arkitekturgallerier i Berlin, Galleri Aedes, aften-arrangement 

om Nyere Tids Arkitektur, udgivelse af bogen: ANDERS GAMMELGAARD NIELSEN, Architect - Sculptor, 

works 1989-2013, bogen Mit arkitektliv af forfatter Nils-Ole Lund, udstillingen Review|Release|Reflect - 

Housing and Welfare, spilleappen "Globall, dokumentaren: Dansk skyskraber i New York - Bjarke Ingels 

indtager Manhattan, udgivelse af bogen Byen til forhandling, udgivelse af skrift om Arne Jacobsens 

fabriksbygning i Aalborg, udgivelse af bogen Reflecting Home, udgivelse af Architectura nr. 36, tværfagligt 

dansk-australsk udvekslingsprogram MADE by the Opera House, projektet ”Styrkelse af nystartede 

arkitektvirksomheders forretningspotentiale”, udgivelse af bogen Et hundrede synspunkter på 

velfærdsstatens requiem, Pavillon MAA 1:1_15, udgivelse af bogen Marnas Have, Film om Museet i haven, 

projektet OPTICUT - formidling og demonstration af innovative betonkonstruktioner, Copenhagen 

Architecture Festival, projektet  MILITÆRE LANDSKABER - Sammenstød og relationer i danske 

krigslandskaber, magasinet entreentre - En digital platform i krydsfeltet mellem arkitektur og billedkunst, A 

doll's house (first attempt), projektet Casas Melhoradas - Bedre billige boliger i Maputo, Mozambique, 

oversættelse af bog om New York, Martin Buber bygning til Folkeuniversitetscenteret Skærum Mølle, 

Publikation Korean-ness: arkitektur og bykultur i et højhastighedssamfund, Arkitekturbog for børn, opstart 

af Arkitekter Uden Grænsers Augbog 2, Bogudgivelse om arkitekten Lene Tranberg, Bogudgivelsen Mind 

the Earth, projektet Adventures of Regionalism. 

 



Advokatformålet har bl.a. fået støtte til: 

 

Club Lannungs deltagelse i Det Nordiske Processpil om Menneskerettigheder 2014, udgivelse af bog om 

Dansk insolvensret i engelsk udgave, produktion af informationsvideo om 0pbygning af globale netværk i 

advokatvirksomheder, konference om International Commercial Law from a Nordic and Baltic Perspective, 

udgivelse af engelsk udgave af bog om Private Eqity, bogudgivelsen Jura og Jurister i operaens verden, 

udgivelse af Festskrift til professor, dr.jur. Flemming Balvig, engelsk bogudgivelse i form af en 

lovkommentar om EU´s nye udbudsregler, støtte til anskaffelse af sagsbehandlingssystem  for Den Åbne 

Retshjælp, Revision og Digitalisering af Etablerings- og HR-guide, Portal om eksamensteknik for 

jurastuderende, Bogprojekt: Fast ejendom 1 Overdragelsen 2 Bolighandlen og 3 Ejerbeføjelsen, Juridisk 

informbationssøgning – Advokatgoogle, film om Legalisering af cannabis - de juridiske udfordringer, 

Hvidbog om mediation, uddeling af Danske Advokaters Dreyerspris, Danske Familieadvokaters 

Bundlinjeprojekt version 2.0, udgivelse af Festskrift til professor Steen Rønsholdt i anledning af hans 70 års 

dag, seminaret: Menneskerettigheder under pres?, Nordic Tours afholdelse af oplæg om behandling af 

familiesager, FAAF’s konferencer om internationale netværk og karriere muligheder, Produktion af guide til 

fremme af diversitet i advokatbranchen, deltagelse i The international Commercial Mediation Competition, 

film om Anstalten i Nuuk, deltagelse i  Children´s Right Moot Court talentkonkurrence, Justitias projekt: 

Danmark som Retsstat, oversættelse af disputats om Mikrostyring i mediation, oversættelse af  Danish 

Business Law, deltagelse i Nordiske Formueretsdage 2014, Udgivelse af ph.d.-afhandlingen ”Concurrent 

Delay in Construction Disputes”, Gratis Retshjælp i Vollsmose, Børn og unges retshjælp, bogen: Retten i 

sproget, deltagelse i Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot Vis Moot, Udgivelse af bog 

om erstatningsretlige regler i Europa, IBA Annual Conference i København i 2024, deltagelse i ELSA Moot 

Court Competition, WTO, udgivelse af Ph.d.: Human Rights in national administrative law, støtte til analyse 

af Advokatbranchen, Udgivelse af festskrift for Joseph Lookofsky ved 70-årsdagen, udgivelse af et Nordisk 

100 års Jubilæumsskrift for aftaleloven, European Young Bar Association Summer Conference, Udgivelse af 

Dommerfuldmægtigforeningens Festskrift 


