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ARKITEKTUR Et kunstnerisk 
projekt, to private boliger og 
en guide til renovering. Det var 
de ire projekter, som onsdag 
blev fremhævet som arkitek-
toniske forbilleder, da Ruders-
dal Kommune uddelte sine 
arkitekturpriser.  

Gl. Holtegaard blev hæd-
ret for de temporære pavillo-
ner, som er blevet opført på 
stedet igennem de seneste år. 
I begrundelsen lød det: 

“Juryen er imponeret over 
initiativet, men også resulta-
tet kalder på respekt og beun-
dring. Med disse pavilloner 
formår Gl. Holtegaard at vise 
omverdenen, hvor smukt og 
innovativt man kan tilføre kva-
litet til et - i forvejen - poetisk 
barokt haverum.”

Nutidig tilføjelse

Villaen på Geelsvej 39 i Hol-
te var også blandt vinderne. 
Her har ejerne Linda og Ulrich 
Irgens nemlig formået at opfø-
re et nyt enfamilieshus, som er 
faldet i juryens smag. 

“På en smal grund er det 
nye enfamilieshus usædvan-
ligt int formet. Det er en enkel 
bygningskrop, som på en gang 
fremstår geometrisk enkel, 
klassisk og samtidig med en 
nutidig modernitet. De let for-
skudt vinduespartier og det 
høje lys i opholdsrummet til-
føjer en stille dynamik og byg-

ningen fremstår i sit materiale-
valg også både klassisk og nuti-
dig med sine smukke teglskal-
ler. Således er det et fornemt 
eksempel på en respektfuld 
og nutidig tilføjelse i et kvar-
ter med lere ine bygninger,” 
lyder det i begrundelsen. 

Vigtig del af ny politik

To yderligere projekter, som 
der kan læses om senere i avi-
sen, ik også arkitekturpri-
ser. Og derudover blev der 
også givet hædrende omta-
le til Mothsgården i Søllerød 
for arbejdet med at renovere 
og genskabe den fredede byg-
ning, ligesom den nye bebyg-
gelse på Nærumvænge Torv ik 
hædrende omtale. 

Borgmester Jens Ive (V) 
omtalte ved overrækkelsen 
arkitekturprisen som en vigtig 
del af den Arkitektur- og Beva-
ringspolitik, som blev vedtaget 
i kommunen tidligere i år:

“Vi er heldige at være bega-
vet med meget arkitektur af 
høj kvalitet rundt om i vores 
kommune. Det er bebyggelser, 
der er vigtige at bevare, både 

den konkrete arkitekturværdi, 
men også den kulturelle histo-
rie, der knytter sig til. Og så skal 
vi ikke glemme, at vi også skal 
skabe plads til den nytænkende 
arkitektur af høj kvalitet, fx når 
man kaster sig ud i både nybyg-
geri og om- og tilbygninger. For 
det er altid værd at anerkende, 
når nogen har gjort sig umage. 
Og det er det, vi gør i dag,” sag-
de Jens Ive (V).

De i alt seks priser blev 
udpeget af en bedømmelses-
komité bestående af arkitekt 
MAA Signe Cold, arkitekt MAA 
Johnny Svendborg, borgme-
ster Jens Ive, formand for Mil-
jø- og Teknikudvalget Court 
Møller og formand for Byplan-
udvalget Axel Bredsdorff.

Fokus på den  
unikke arkitektur
Onsdag uddelte Rudersdal Kommune arkitekturpriser til ire pro-
jekter, ligesom der blev givet hædrende omtale til to øvrige pro-
jekter 

Den nye bygning på Nærumvænge Torv fik også hædrende omtale. Pressefoto

Morthsgården i Søllerød fik hædrende omtale for arbejdet med at renovere og 
genskabe stedet. Pressefoto

Gl. Holtegaard fik Rudersdal Kom-
munes arkitekturpris i kategorien 
’Midlertidige bygninger og anlæg, 
der kunstnerisk og arkitektonisk 
udfordrer vores oplevelser af steders 
særlige identitet’. Pressefoto

Villaen på Geelsvej 39 blev onsdag tildelt Rudersdal Kommunes Arkitektur- og Bevaringspris i kategorien ’Nye gode og 
smukke bygninger’. Pressefoto


