
Adresse:
Christiansvej 41, 5700 Svendborg

Funktion:
Retsbygning

Ejer:
Pension Danmark, PKA og Sam pension

Arkitekt:
KPF Arkitekter , Arkitekt Zoran Juresa 

Bygherre:
Opført som OPP for Bygningsstyrelsen

Redegørelse:
Bygningen fremtræder i sin helhed med et enkelt og samlet 
volumen, der arkitektonisk adskiller sig fra sine næromgivelser. 
Dette er med til at frem- hæve bygningen som markant i 
Svendborg By med et samspil i den store by-skala.

Bygningens volumen er klassisk bygget op, hvor hovedidéen er 
at samle projektets funktioner mellem en plint som er foyerens 
og stueplanets gulv, og et svævende tag, der overdækker 
ankomsten og sammenholder en række volumener.

Formsproget er en moderne kompositorisk sammensat 
fortolkning af jura og medmenneskelighed, hvor der sker 
et samspil mellem nøje udvalgte former; de skarpe og 

stringente volumener i beton overfor de bløde og afrundede 
kobberbeklædte facadevægge.

Husets indre er lyst og imødekommende og på samme tid 
en seriøs og højtidelig ramme. Dette understreges af husets 
vertikale linjer, herunder glaspartierne i det dobbelthøje 
foyerrum, der trækker dagslyset langt ind i bygningen

Begrundelse:
Retten i Svendborg gives Svendborg Kommunes Arkitekturpris 
2017, for sin vellykkede arkitektoniske tolkning af en moderne 
retsbygning.

Hævet over byen, som et antikt tempel, ligger Retten i 
Svendborg. Den nye bygning fremstår i skarpskåren rå beton og 
blødt formede kobbervægge. Arkitekturen er som en skulptur 
tilhugget af en stor rektangulær stenblok, hvor der opstår søjler 
i facaden, og længere inde i stenens krop, en formet hud af 
kobber, og endda længere inde er mejslet bygningens højloftede, 
smalle og lyse fordelingsrum. Materialeholdningen beton/kobber 
vil med tiden patinere med skønhed, efterhånden som kobberens 
rødme irrer til den velkendte lysgrønne matte overflade, og 
kontrasten mellem de to materialer svækkes.

Den arkitektonisk-kunstneriske tilgang har skabt en unik 
retsbygning, der har sine historiske referencer tilbage i antikkens 
templer, samtidig med at den er stærkt præget af den nordiske 
humanistiske modernisme, med menneskelig skala og afstemte 
smukke lysvirkninger i de indre fordelingsrum - Som i alt giver 
et ophøjet, men dog humant hele.
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