
Millioner til ambitiøse arkitekter
og advokater i 2017
En række arkitekter og advokater har i 2017 fået opfyldt
deres ambitioner om at sætte nye projekter i gang til gavn
for det danske samfund og udviklingen af den danske
arkitekt- og advokatstand.

I 2017 har Dreyers Fond uddelt godt 20,5 mio. kr. til i alt 263 initiativer og
projekter, hvis formål er at fremme arkitekt- og advokatbranchens udvikling
og samspil med samfundet. Projekterne spænder vidt – lige fra
studieophold, arbejdslegater, bøger, udstillinger til konferencer og
analyser.

Fundamentet for uddelingerne er fondens forretningsaktiviteter, som
primært består af en betydelig ejendomsportefølje. Målsætningen er dels
at udvikle eksisterende ejendomme, dels at investere i nye ejendomme
med centrale beliggenheder.

”Vi har netop færdiggjort en omfattende renovering af Dreyers Fonds
ejendom på Nørrebrogade 224, som vi købte i 2016. Og i 2017 har vi købt
en ejendom på Vesterbrogade 81. Dreyers Fond arbejder løbende på nye
opkøb for at styrke forretningen og dermed grundlaget for yderligere
uddelinger”, siger Bo Rygaard, adm. direktør for Dreyers Fond. 

Unge arkitekter får på ny taletid i
Dreyers Arkitektur Galleri i 2018
Dreyers Arkitektur Galleri fortsætter i 2018 i nye omgivelser, når Dansk
Arkitektur Centers nye bygning BLOX danner rammen om de fremtidige
udstillinger.

Inden da er det frem til den 30. december fortsat muligt at se udstillingen
”Livsytringer” af Studio Fountainhead i Dansk Arkitektur Center.
Udstillingen er den tredje og årets sidste individuelle udstilling i Dreyers
Arkitektur Galleri 2017, hvor man møder tre nystartede
arkitektvirksomheder, der alle er en del af vækstlaget i dansk arkitektur. 

Dreyers Arkitektur Galleri er en del af Dreyers Fonds særlige fokus på
nystartede arkitektvirksomheder. Arkitektvirksomhederne der udstiller i
galleriet, har alle været igennem et professionaliserende workshopforløb
for at styrke deres forretningspotentiale.

De tre udvalgte arkitektvirksomheder i 2017 er Arcgency, lenschow &
pihlmann samt Studio Fountainhead.

”For Dansk Arkitektur Center er det en gave at få lov til at vise og
promovere fremtidens danske arkitekturstjerner. Vi glæder os rigtig meget
til at fortsætte samarbejdet i vores nye bygning BLOX, som er tegnet af

 

Studio Fountainhead
udstiller i Dreyers
Arkitektur Galleri frem til
den 30. december. 

"Vi er ved at få sat
arkitektur med merværdi
på den europæiske
dagsorden, og vi oplever
stor interesse for det",
siger Lene Espersen, adm.
dir., Danske
Arkitektvirksomheder.

Holdet Digital Identity
vandt førstepræmien i
LegalTech Hackathon i
september. 



OMA, hvor Dreyers Arkitektur Galleri får en super central og eksponeret
plads. Samtidig glæder vi os til at give de nystartede danske
arkitektvirksomheder en vild platform, hvor de kan vise omverdenen –
hvem de er og hvad de kan”, siger Kent Martinussen, adm. direktør, Dansk
Arkitektur Center.

I BLOX vil de udvalgte arkitekter gennem Dreyers Arkitektur Galleri få en
central placering i bygningen, der vil gøre det oplagt for forbipasserende –
også dem der ikke besøger DAC – at stoppe op og lade sig indfange af
udstillingerne. Samtidig bliver de udvalgte arkitekter del af et internationalt
og nationalt knudepunkt for arkitektur og byudvikling.

Nye legater til styrkelse af unge
arkitektvirksomheders
forretningspotentiale udbydes i
2018
For fjerde gang udbyder Dreyers Fond i begyndelsen af 2018 et antal
legater til styrkelse af nystartede arkitektvirksomheders
forretningspotentiale. 

Flere oplysninger om ansøgningsfrist, forløbet og hvilke krav, der skal
være opfyldt, kan ses senere i et opslag på Dreyers Fonds hjemmeside.
Hold også øje med Dreyers Fonds profil på LinkedIn, hvor vi også
annoncerer opslaget og i øvrigt løbende omtaler nye projekter – du kan
følge Dreyers Fonds på LinkedIn her 

Metoder til at måle værdi af
arkitektur på europæisk og dansk
dagsorden
Danske Arkitektvirksomheder er i gang med projektet ”Værktøjskassen –
Arkitekturens værdiskabelse”, der skal udrede metoder, der kan anvendes
til at dokumentere projekters sociale, miljømæssige og økonomiske
effekter. Allerede i startfasen er det lykkedes at vække en betydelig
europæisk interesse for projektet, der er støttet af Dreyers Fond.

Om baggrunden for projektet fortæller Lene Espersen, adm. direktør,
Danske Arkitektvirksomheder:

”Bygherrer har fokus på omkostninger og ikke i så høj grad på benefits,
det vil sige, hvad byggeriet bidrager med til samfundet. Og det kan være
svært for developere at se, hvilken værdi et givet projekt kan give for
byrum, byer og for samfundet, hvis ikke vi har metoder til at dokumentere
det. Derfor er det vigtigt, at vi får udviklet en værktøjskasse af metoder til
at dokumentere den merværdi, arkitektur bidrager med”.

Danske Arkitektvirksomheder har blandt andet udgivet to brochurer –
”Arkitektur med merværdi” og ”Ressourcer”, som begge indeholder en lang
række konkrete eksempler på værdien af arkitektur – socialt, miljømæssigt
og økonomisk. Dette arbejde har vakt stor international interesse.

Næste skridt i projektet er at samle flere gode eksempler og få dem bredt
ud.

https://www.linkedin.com/company/dreyers-fond


”Vi har netop afholdt et stort medlemsarrangement, hvor fem
arkitektvirksomheder blandt andet fortalte om deres arbejde med at
dokumentere den merværdi, som arkitektur skaber. Vi skal have samlet
endnu flere gode eksempler, så vi skal på roadshow hos medlemmerne i
det nye år”, fortæller hun.

Fokus på retssikkerhed og
grundlæggende rettigheder
Med støtte fra Dreyers Fond har den juridiske tænketank Justitia igen i år
modtaget støtte til det flerårige projekt ”Danmark som Retsstat”, der
undersøger tilstanden af den danske retsstat med fokus på beskyttelsen af
frihedsrettigheder og retssikkerhed. Og i 2018 starter ”Justitia Akademi”,
som blandt andet har til formål at uddanne jurastuderende i
grundlæggende frihedsrettigheder, demokrati og retssikkerhed.

”I den daglige politiske iver for at vise handlekraft over for kriminelle, terror,
radikalisering med mere, går den almindelige borgers retssikkerhed ofte i
glemmebogen. Hensynet til sikkerhed og den offentlige orden vejer ofte
tungere på beslutningstagernes vægtskål end hensynet til borgernes
retssikkerhed og grundlæggende frihedsrettigheder. Justitia gennemfører
derfor også som en del af projektet ”Danmark som retsstat” en årlig
redegørelse for, hvordan årets lovgivningsmæssige tiltag har styrket eller
svækket retssikkerheden i Danmark ”, siger direktør Jacob Mchangama,
Justitia.

Projektet ”Danmark som Retsstat” omfatter blandt andet faglige og
videnskabelige analyser, rapporter og debatindlæg, med hvilke Justitia vil
kulegrave området for at anskueliggøre de retssikkerhedsmæssige
konsekvenser for borgere og erhvervslivet af den samfundsmæssige og
retspolitiske udvikling i retsstaten. 

I den kommende tid vil Justitia blandt andet sætte fokus på den private
ejendomsret, fake news, demokratisk dannelse og undervisning; offentlige
styrelser, magtfordeling og retssikkerhed samt kontrol med og
gennemsigtighed i den offentlige forvaltning.

Til efteråret 2018 starter de første jurastuderende på Justitia Akademi,
som etableres i et samarbejde mellem tænketanken Justitia og Danske
Advokater med støtte fra Dreyers Fond.

Ny undersøgelse af tolkning i det
grønlandske retsvæsen
En ny undersøgelse skal nu afdække, om det grønlandske retsvæsen i
praksis lever op til den Europæiske Menneskerettighedskonventions krav
om tolkning. Det er Ilisimatusarfik – Grønlands Universitet og Institut for
Menneskerettigheder, der står bag projektet, der er støttet af Dreyers
Fond.

Udgangspunktet for projektet er blandt andet en rapport fra Grønlands
Råd for Menneskerettigheder og Institut for Menneskerettigheder, der i
2016 blandt andet satte fokus på retssproget.

Den nye undersøgelse skal dække kriminalretlige sager og sætter blandt
andet fokus på de rammer, det grønlandske retsvæsen tilbyder for at sikre
den rette tolkebistand. Undersøgelsen skal blandt andet afdække i hvilket
omfang, der bliver taget hensyn til nord- og østgrønlandsk talende, og om
der opstår reelle problemer med at anvende vestgrønlandsk overfor



personer, der primært taler nord- eller østgrønlandsk. Endelig undersøges
tolkenes kompetencer – blandt andet med hensyn til sprog og tolketeknik. 

Undersøgelsen skal blandt andet drøftes med en følgegruppe, der er
nedsat for projektet, og forventes færdig i efteråret 2018.

Danmarks første Legaltech
Hackathon
Danmarks første Legaltech Hackathon blev afviklet i september, og
førstepræmien gik til en digital løsning til indsamling og verificering af
klienters ID. 

Advokater og it-udviklere arbejdede sammen i teams om at finde nye
digitale løsninger til forskellige problemstillinger i advokatbranchen. I løbet
af 48 timer udviklede deltagerne i hold et nyt produkt og præsenterede og
demonstrerede til sidst deres idé for publikum og en jury.

Udover førstepræmien blev også den mest innovative løsning og den
bedste demo kåret. En compliance-løsning, der via blockchain-teknologi
øger adgangen til indsigt i den enkelte borgers rettigheder, vandt præmien
som bedste demo. Og en løsning, der søgte at bryde bureaukratiske
barrierer ved tildeling af retshjælp hos private advokatkontorer, blev kåret
som den mest innovative løsning.

Danske Advokater afholdt i samarbejde med Rainmaking Loft Legaltech
Hackathon den 15. – 17. september med støtte fra Dreyers Fond som del
af et projekt om den teknologiske udviklings betydning for
advokatbranchen.

Se video med højdepunkterne fra Legaltech Hackathon her 

Følg Dreyers Fond på LinkedIn
Du kan følge Dreyers Fond på LinkedIn, hvor vi løbende bringer nyheder
om projekter, der har modtaget støtte og ansøgningsfrister m.v.

Følg Dreyers Fond på LinkedIn her

Næste ansøgningsfrist
Næste ansøgningsfrist om midler til projekter og studieophold er den 15.
januar 2018. Du kan søge om støtte på fondens hjemmeside
www.dreyersfond.dk, hvor du også kan læse mere om fondens arbejde.

Eventuelle spørgsmål rettes til Patricia De Moor i Dreyers Fonds
administration på 33 25 53 11, pdm@dreyersfond.dk eller til
kommunikationsansvarlig Maria From på 22 22 34 43
presse@dreyersfond.dk.

Med ønsket om en god jul og et godt nytår,

Bestyrelsen. 

DREYERS FOND

https://dreyersfond.dk/portfolio-item/danmarks-foerste-legaltech-hackathon/
https://www.linkedin.com/company/dreyers-fond


Dreyers Fond støtter projekter og initiativer, hvis formål er at fremme
advokat- og arkitektstandens udvikling og samspil med samfundet.
Prioriterede områder er brancheudvikling,
videreuddannelse og formidling.
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