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. .
Nomineringen er foretaget af Arkitekturrådet i Svendborg Kommune, og er et udtryk  
for anerkendelse af indsatsen for at gøre kommunen til et smukkere sted at bo.

Ved udvælgelsen er der lagt særligt vægt på, at ejendommen opfylder et eller flere  
af følgende kriterier:

a. gode og smukke bygninger

b. smukt udført og veltilpassede om- og tilbygninger af eksisterende bygninger og

c. andre anlæg, som anses for at bidrage til kommunens forskønnelse.

Arkitekturkomitéen består af uvildige, sagkyndige arkitekter sammensat af Akademisk 
Arkitektforening. Et medlem fra bevaringsforeningen By & Landskabskultur Sydfyn, 
Formanden for Shopping Svendborg, samt formanden for Svendborg Kommunes
udvalg for Miljø og Teknik, der også er formand for komitéen.

Normalt udvælger Arkitekturkomitéen et eller flere af de forslåede projekter til belønning, 
i form af en plakette til indmuring i det prisbelønnede bygning eller anlæg.

Flemming Madsen
Formand for arkitekturkomitéen 
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Adresse:  
Munkestræde På tværs af byen -
5700 Svendborg

Funktion:  
Anlægsarbejde ny belægning

Ejer:  
Svendborg Kommune

Arkitekt: 
NOA Architects - Liv i min By - SWECO

Redegørelse:
Belægningen på trappens 28 trin er hovedsageligt udført med 
mørke, brunblå kulbrændte teglsten, krydret med mønster i røde, 
gule og grå sten.

Mange af mønstrene er kopieret fra de facadeornamenteringer man 
ser i Svendborg by - heriblandt Sct. Nicolai Apotek, Børsgården og 
Sct. Nicolaigaarden.

Andre mønstre er moderne fortolkninger, eksempelvis har det 
store midtertrin en version af mønstret i SARAH LUNDS berømte 
sweater.

På begge sider af trappeforløbet er der ved hjælp af en 
betonrendesten, en høflig afstand mellem de gamle bygninger og de 
nye trin.
Rendestenen er i varierede bredde, med belysning der svagt oplyser 
trappens afgrænsning og de gamle stemningsfuldt teglfacader.

N o m i n e r e t  2 0 1 8

Munkestræde set fra Møllergade De 29 trin.
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Ny fortolkning af trappesten. 

Belægningsmønster  ¨Sarah Lunds sweater¨.

Belægningen består af Mørke, brunblå  og kulbrændte 
teglsten.

Butikken Mit Liv.
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Adresse:  
Rantzausmindevej160 
5700 Svendborg 

Funktion: 
Tilbygning til Villa 40 m2

Ejer:  
Flemming Drud
Rantzausmindevej160
5700 Svendborg 

Arkitekt:
Praksis Arkitekter m.a.a. Troense 
Grønnegade 4, 5700 Svendborg

Redegørelse: 
Tilbygningen er en træbygning som graver sig ned fra gavlen af den 
eksisterende 1½-plans villa med en forbindende trappe.
Ved nedgravningen af huset, oplever man at skrivebord og 
græsplæne er i samme niveau når man sidder og arbejder, og man er 
dermed direkte forbundet til haven.

Huset er udvendigt beklædt med sortmalede listeprofiler og sorte 
trævinduer.

Indvendigt er hele rummet beklædt med egetræslister på 
alle lodrette flader, og alle vandrette flader er beklædt med 
egetræsplanker.

Der er i de indbyggede reoler indbygget en gæsteseng som kan 
foldes ud og dermed kan kontoret omdannes til gæsteværelse. 
Bygningens detaljeringsgrad er meget høj.
 

N o m i n e r e t  2 0 1 8

Facaden mod haven.
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Interiør af trappe udført i egetræ.

Bindeledet mellem nybygning og det eksisterende hus. Rummet bære præg af en meget høj detaljeringsgrad.
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Adresse:  
Svendborg Vej 10 
5762 Vester Skerninge

Funktion:  
Ollerup Musikhus 800 m2

Ejer:  
Ollerup Efterskole sang & musik
Svendborg Vej 10 
5762 Vester Skerninge

Arkitekt:  
Steffen Søby arkitekt m.a.a. ApS
Strandvej 5, 5700 Svendborg

Redegørelse:
Visionen har været at forene de musikalske yderpunkter fra 
symfonisk musik til solid forstærket rock-musik, men i en klar og 
enkel konstruktion og arkitektur.

Huset er sammensat af to bygningskroppe. En stor, høj sort boks, 
der rummer koncertsal og bagscene, flankeret på sydsiden af en 
mindre, lavere og hvid bygning, som rummer foyer og servicerum. 

Det er præget af modsætninger – dynamik og spændinger mellem 
sort og hvidt, lyst og mørkt, hårdt og blødt, højt og lavt. Den mørke 
skiferbeklædte og lidt rå koncertsal overfor den lyse foyerbygning.

Den hårde stringente koncertboks overfor den bløde organiske 
foyer, inspireret af de karakteristiske former, vi kender fra flyglet, 
guitaren og harpen.

Foyeren er skråtstillet i forhold til koncertsalen og orienterer 
sig mod ankommende gæster. Bygningens imødekommenhed 
understøttes af, at hele den vestlige del er opbygget i glas og således 
transparent i forhold til indhold og ikke mindst i forhold til det 
omgivende landskab og den smukke udsigt mod Egebjerg Bakker i 
nord. Et moderne hus, der ærligt og stolt eksponerer vores tid samt 
tilpasser sig det følsomme omgivende landskab.

N o m i n e r e t  2 0 1 8

Ankomst mod Musikhuset.
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Foyer møder koncertsalen. Facaden på koncertsalen er beklædt med skiffer.

Et dynamisk bygningsanlæg.
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Redegørelse:
Projektet omfatter nedrivning af eksisterende udhus, der var 
integreret i eksisterende boligbygning. Udhuset er erstattet af en ny 
og større tilbygning, der ligeledes er integreret og indeholder både 
beboelse og udhus. 

Bygningen er udført i sortmalet træ og med vinduer/døre i sortmalet 
træ/alu. Taget er udført som tagpaptag med listedækning i farven 
sort.
Den nye bygning er i sit noget dristige formsprog et utraditionelt 
og forfriskende bud på en moderne tilbygning til et 1700 tals hus. 
Arkitekterne udtaler: “ Vi har kaldt projektet “ Thors hammer ”. 

Tilbygningen ligger som et tungt hammerhoved for enden af 
hovedbygningen.”

N o m i n e r e t  2 0 1 8

Den nye tilbygnings facade er udført i sortmalede trælister.

Adresse:  
Brændeskovvej 47 
Svendborg 5700 

Funktion:  
Tilbygning til bindingsværkshus 83 m2

Ejer:  
Anna Parsum
Brændeskovvej 47 
Svendborg 5700

Arkitekt:  
Kristian Hvass Gråbrødre arkitekter I/S
Rugårdsvej 55, 5000 Odense
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Gavlfacaden afslutter det eksisterende hus.

Facaden på det tilbygningen markeres med vandrette 
bånd, som angiver løsholt og den øverste del af tagskæg på 
bindingsværkshuse. 

Nyt møder gammelt.
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Adresse:  
Gambøtvej 19 Thurø
5700 Svendborg

Funktion:  
Nyt enfamiliehus 250 m2 

Ejer:  
Gitte Lindtorp & Torben Strange Pedersen 
Gambøtvej 19,  
5700 Svendborg 

Arkitekt:  
Weber arkitekter ApS
Vindebyørevej 48
5700 Svendborg

Redegørelse:
Arkitektonisk fremstår huset klart defineret af en massiv mur, 
der danner overgangen fra det åbne landskab - med de bølgende 
kornmarker - og til privatheden, der åbner op ud mod havet. 
Hovedindgangen forbinder garage og boligdel, åbner sig mod 
syd og lukker den smukke natur ind med udsigt over øhavet og 
Svendborgsund.

Huset fremstår i et samlet hele. De skrå linier, i husets front, 
fremhæver omgivelsernes form, med det tilgroede kulehul mod 
Thurøbund. (udgravning af grus for ballast til skonnerterne i 
gl. dage, hvor der fra 1800-tallet lå op til 100 skonnerter for 
overvintring).

Husets materialer fremstår i sort tagpaptag, hvide vandskurede 
vægge i teglsten, naturzink tagrender og kanter, cedertræsudhægn 
samt ipé terrasser. Den lakerede “skibsmast”, giver huset sit 
maritime præg, og leder tankerne hen på historien om datidens 
skonnerter og nutidens sejlskibe.

Intentionen med de 255 m2 store enfamiliehus har således været 
at lave et lyst og venligt bosted som indpasses i naturen - og hvor 
denne, lyset og omgivelserne trænger ind i huset.

N o m i n e r e t  2 0 1 8

Facaden åbner sig op mod haven og udsigten over vandet. Husets overdækkede terrasse har fået et maritimt udtryk.
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Hovedindgang giver kik på tværs af huset -  med en 
udsigt over vandet.

Store udhæng præger huset.

Facaden mod nord med sort tagpap og hvide vandskuret vægge og kanter i zink.
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Adresse:  
Troense Strandvej 12
Troense, 5700 Svendborg

Funktion:  
Tilbygning til bindingsværkshus

Ejer:  
Mandela Rose & Simon Larsen
Troense Strandvej 12

Arkitekt:  
Schaarup arkitekt & byggefirma aps  
Claus Pryds Arkitekter ApS
Kronprinsessegade 43, 1306 København K

 

 

Redegørelse:
Troense Strandvej er et tidstypiske Troense hus, der dog vender 
gavlen ud til vejen. Arkitekten har valgt at placere tilbygningen 
tilbagetrukket fra hovedhuset og parallelt med vejen. Tilbygningen 
er sammenbygget med den eksisterende bygning via en gallerigang, 
som skaber en let og åben sammenfletning mellem de to bygninger. 

Tilbygningen indeholder beboelsesrum og er opført som et træhus 
med listedækning i farven sort. 

I facaden er der isat store skydedørspartier som fremstår som 
portåbninger. Man mangler at montere grågrønne foldeporte i træ 
ved de store partier, hvilket vil give bygningen et dybt relief med 
et foranderligt udtryk. De store skydedøre i portåbningerne giver 
tilbygningen en vis lethed og åbningerne virker som en passage 
mellem de to haverum. Taget er udført med røde vingetegl og der er 
isat små vinduer i tagfladen.

N o m i n e r e t  2 0 1 8

Tilbygningen i sort listedækning, med skydedørspartier som fremstår som portåbninger.
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Der opstår et mindre gårdrum mellem husene.

Store vinduespartier præger byggeriet.

Alle indvendige vægge og loft er udført i træ.

Sammenbygningen med zinktag kobler husene sammen.
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Munkestræde, På tværs af byen  

Rantzausmindevej160

    

Svendborg Vej 10, Vester Skerninge 



17

           
      

     
       A

RK
IT

EK
TU

RPRIS   SVENDBORG   KOM
M

U
NE

Brændeskovvej 47  

Gambøtvej 19, Thurø

    

Troense Strandvej 12, Tåsinge
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