
Præmiering 

Med flere års utrættelig entusiasme, en stor arbejds-
indsats og vilje til ikke at gå på kompromis med løsnin-
gerne, står det tidligere rådhus fra 1860 med tilbyg-
ning i 1920 og den tidligere politistation i Skanderborg 
nu perfekt restaureret, parat til at rumme en række 
forskellige erhvervsfunktioner. 

Restaureringen af det fredede bygningsanlæg er fore-
taget i nært samarbejde med Slots- og Kulturstyrelsens 
restaureringseksperter, som både har stilet store krav 
til restaureringen og har bidraget med faglig ekspertise 
bl.a. på udbedring af skader på de store fresker med 
lokale motiver, som tegningen af det oprindelige Skan-
derborg Slot, der pryder byrådssalens vægge.  

Kulturstyrelsen har også hjulpet med at genfinde de 
oprindelige vægfarver og med restaurering af de male-
de borter på væggene. Bygningen står således i dag 
med meget smukke afstemte farver og dels med mør-
ke lakerede trægulve, hvor de oprindelige gulvplanker 
i videst muligt omfang er bevaret og suppleret med 
nye planker i samme kvalitet, dels med fine mørke li-
noleumsgulve. 

 

Alle spor af tidligere uheldige renoveringer og ombyg-
ninger er slettet og huset er ført tilbage til sin oprinde-
lige struktur. Vægge er flyttet og vægge omkring 
fængselscellerne er genskabt som massive fuldmure-
de vægge. I facaden er tidligere reparationer med ma-
skinsten nu udskiftet med håndstrøgne gamle tegl. 
Flere af de gamle lysekroner og lamper er bevaret og 
nye i skræddersyet design er kommet til. 

Resultatet er et oplevelsesrigt og meget smukt hus, 
som bliver en elegant og historiefortællende ramme 
om nutidige erhvervsvirksomheder. 

Præmieringsudvalget tildeler en 2021 arkitekturpræ-
miering for vellykket restaurering af det tidligere Råd-
hus og Politistation som fremover på fornem vis vil 
bevare og videreformidle en vigtig Skanderborg histo-
rie. 

 

Det gamle Rådhus, Adelgade 38, Skanderborg 
Bygherre: Damgaard Ejendomme A/S 
Arkitekt: Anna Mette Exner Arkitektur 



Præmiering 

I det smukke kuperede og fredede landskab i søhøjlan-
det ved Gl. Ry brændte en lagerhal. På denne plads har 
firmaet Argento Audio Aps etableret et værksted, kon-
tor- og demorum med tilhørende lagerfaciliteter. 

Det kunne have været en erhvervsbygning som så 
mange andre, men det er det langt fra. Placeringen af 
en længebygning, som er trykket lidt ned i det smukke 
landskab på kanten af de bagvedliggende fredede bak-
ker, er skabt med stor respekt for landskabet. Et stort 
tag beklædt med enggræs får – set oppe fra bakkerne 
– huset til at blive en del af landskabet. 

Men der er mere på spil: Huset har en meget klart 
aflæselig konstruktion: en lang bærende midtervæg og 
træsøjler i facaden bærer det store udkragede tag, 
som på trods af det tunge græstag er løst meget ele-
gant. De bærende trækonstruktioner er udført af ube-
handlet, savskåret douglasgran. 

 

Den lange horisontale ankomstfacade er beklædt med 
spån af cedertræ, indgangspartiet leder ind til et lang-

strakt arbejdsrum, der har udsigt i ”græshøjde” til dy-
re- og planteliv i de fredede bakker. 

De isolerede facadepartier er ligesom inventaret ud-
ført i krydsfiner hvor snittet i krydsfineren bliver til et 
dekorativt element i interiøret. 

En funktionel erhvervsbygning er her gennem et tæt 
samarbejde mellem bygherre og arkitekt blevet til 
mere end blot en bygning. Her møder man sanselig 
arkitektur af høj kvalitet. Ikke højtråbende og spekta-
kulært, men derimod et elegant samspil mellem funk-
tion, konstruktion og et materialevalg som er udført 
konsekvent, enkelt og let forståeligt. 

 

Præmieringsudvalget tildeler en 2021 arkitekturpræ-
miering til Emborgvej 23, Gl. Ry for en forbilledlig gen-
opførelse af byggeri i landskabet. 
 
Ehvervsbyggeri, Emborgvej 23, Gl. Rye 
Bygherre: Argento Audio Aps v Ulrik Madsen 
Arkitekt: Danø Arkitektur 



Præmiering 

At en lille ting kan have stor betydning, er det renove-
rede byrum udenfor Dagli’ Brugsen i Gl. Rye et godt 
eksempel på. 

Aktive borgere i byen samlet i et grønt partnerskab har 
skabt mulighed for, og har gennemført, en markant 
opgradering af en temmelig uinspirerende plads foran 
Brugsen og dens tilhørende P-plads. Projektet: ”Byens 
Samlingssted” er ikke stort ca. 130 kvm, men stedet 
kan nu så meget mere end før.  

Der er skabt et lokalt ”hot spot”, hvor man blot kan 
passere på vej ind i Brugsen – nyde beplantning og de 
flotte stablede trækonstruktioner, eller man kan møde 
en bekendt og slå sig ned for en snak, eller man kan 
hoppe eller kravle rundt på de varierede platauer. Ja 
der har også været små musikarrangementer (der er 
diskret sørget for både el- og kraftstik) og meget mere 
vil sikkert ske – stedet er endnu ganske nyt. 

Det er tydeligt at stedets kvaliteter i høj grad skyldes 
et meget fint professionelt arbejde med design, mate-
rialer og konstruktioner: en plint af beton som optager 
det skrånende terræn, skaber grundlag for stabler af 
lokalt skovet douglas tømmer fra Salten Langsø Skov-
distrikt, som er ”pindet op”, som var det lagt til tør-

ring. Stabler i forskellige højder er til at stå ved, sidde 
på eller ligge på. En belægning af gamle chausse sten 
binder pladsen sammen med fortovets midterstribe af 
samme materiale. Et lille plantebed giver en visuel 
afgrænsning mod gadens trafik og en diskret belys-
ning sikrer, at her også er rart når det er mørkt. 

Præmieringsudvalget tildeler en 2021 arkitekturpræ-
miering til ”Byens Samlingssted” i Gl. Rye for det 
smukke og velfungerende byrum som er skabt og for 
det flotte arbejde i det grønne partnerskab – sammen 
kan man meget! 

Byens Samlingssted, Ryesgade 28, Gl Rye 
Bygherre: Aktive borgere i Gl. Rye i et grønt partner-
skab bestående af: 
Borgerforeningen Gl. Rye 
Dagli’ Brugsen Gl. Rye 
Støtteforeningen for Naturfond Gl. Rye 
Foreningen Søhøjlandet/Greenways.dk 
Gl. Rye Mountain Bike Klub 
Lyng Dal Hotel & Restaurant 
FDF Gl. Rye 
Gl. Rye Idrætsforening 
Gl. Rye Skole 
Menighedsrådet Gl. Rye Kirke 
Arkitekt: BXH Arkitekter aps  



Positiv omtale 

I Skanderborg er Ole Lund Kirkegaard et højt værdsat 
bysbarn som for generationer af børn (og voksne) har 
skabt uforlignelige fortællinger. En kreds af lokale for-
eninger har nu i samarbejde med Kommunen og Kul-
turhuset skabt mulighed for etablering af en Ole Lund 
Kirkegaard legeplads syd for Kulturhuset på kanten af 
Skanderborg sø. 

 

Og det er en legeplads med sjove finurlige referencer 
til alle de kendte figurer fra Ole Lund Kirkegaards hi-
storier om Lille Virgil, Albert, Gummi Tarzan og alle de 
andre rødder. Sjove huse man kan klatre op i, kano-
nen, det trehornede næsehorn, Cirkusvognen og me-
get mere. Alle elementerne på legepladsen er udført 
med stor respekt for Ole Lund Kirkegaards tegninger – 
med alle skævhederne, farveglæden og de mange 
morsomme detaljer. 

 

 

Legepladsen skaber et sted, et mål for spadsereturen 
gennem byen for både børn, forældre og bedsteforæl-
dre. Her er sjovt, udsigten er fin og der er sørget for 
små overdækkede pavilloner, hvor den medbragte 
madpakke kan nydes. 

Legepladsen er realiseret takket være en lang række 
lokale sponsorers velvillige bidrag. 

 

Præmierigsudvalget vil gerne rose initiativet som med 
legepladsen endnu engang hædrer en dygtig forfatter 
fra Skanderborg og skaber en fin oplevelse i byen. 

 

Sløngel Pladsen. Byparken 3, Skanderborg 

Bygherre: Skanderborg Kommune, Kulturhuset, Skan-
derborg City, Skanderborg Bibliotek, SMUKfest, De 
Heslige Slønglers Klup og Foreningen Skønnest ved 
Skanderborg 

 



Positiv omtale 

I det smukke landskab ved Solbjerg Sø, ligger der en 
lille og godt skjult perle, opført som erstatning for et 
tidligere udtjent sommerhus på stedet. Et hus som er 
bemærkelsesværdigt fint gennemarbejdet og smukt 
detaljeret i et tæt samarbejde mellem bygherren og 
arkitekterne.  

Huset er et studio – til arbejdsro og refleksion, kun 
omgivet af den smukke natur, hvor årstidernes skift 
følges tæt fra de mange store vinduespartier i huset. 
Om sommeren udsigt til marker og alt det grønne og 
om vinteren kik mellem træstammerne til den nærved 
liggende søflade. 

 

Det er et længehus, en elegant douglas trækonstruk-
tion – hvor konstruktionen tydeligt tegner rummet og 
hvor aptering, køkkenskabe mm også er lavet af doug-
las gran – det hele hænger smukt sammen i interiøret 
med et fint kontrapunkt i den ultramarinblå murede 
skorsten i centrum. 

 

De store vinduespartier hele vejen rundt om huset, 
suppleres af store vandrette ovenlys, så man også kan 
følge farverne i trækronerne og skyernes gang over 
himlen. 

 

Det smukke og meget eksklusive træskrin er sat på en 
flade af slebet beton, som er ens udvendigt og indven-
digt. Facaderne er beklædt med fint profileret kobber-
plade, som med tiden vil blive grøn og gemme det 
hemmelige hus endnu bedre i naturen. 

 

Præmieringsudvalget frydede sig over et gennemført, 
smukt hus og den fine sammenhæng med landskabet. 

 

Et hus til arbejdsro, Bolskovvej, Skanderborg 
Bygherre: Trine og Lars-Erik Larsen 
Arkitekt: Sleth Arkitekter, Aarhus 
Ingeniør: Ivar Lykke Christensen A/S  



Positiv omtale 

Børnehuset Dyrehaven er en integreret daginstitution 
for børn i alderen 0-6 år. Her er 4 vuggestuegrupper,  5 
børnehavegrupper og 2 grupper for børn med særlige 
behov. 

Vest for Sølunds gamle bygninger, i kanten af fredsko-
ven, er den store daginstitution placeret. På bedste vis 
er institutionen formgivet, så den opleves og fungerer 
som små enheder med hver deres nære udearealer, 
som fører videre (eller næsten videre for der er et 
hegn et sted i skovkanten) - ud i den store skov, et vid-
underligt område for børn at udforske, fint og beher-
sket moduleret af landskabsarkitekterne. 

Bygningsanlægget er, med opdelingen i mindre, men 
sammenhængende bygningskuber med varierende 
højder, indpasset i skovbrynet. Bygningen er derfor 
også beklædt med træ, thermowood som er en miljø-
fornuftig behandling, der forlænger træets levetid be-
tragteligt.  

 

 

Tagfladerne er dækket af en sedumbeplantning, som 
også bidrager til den fine oplevelse af en naturinstitu-
tion til Skanderborgs børn. 

 

Bygningsanlægget er planlagt i et tæt og godt samar-
bejde med brugergrupperne. Fokus har været en ind-
pasning til den nære kontekst som er fredskoven. 

Præmieringsudvalget ser med stor glæde tilbage på 
besøget i Børnehaven.   

 

Børnehuset, Dyrehaven 12, Skanderborg 
Bygherre: Børn og Unge, Skanderborg Kommune 
Arkitekt og bygherrerådgiver: GPP Arkitekter 
Projekterende arkitekt: Ginnerup Arkitekter 
Ingeniør: EKJ-ingeniører  
Landskab: Gustin Landskab 
Totalentreprenør: Torntoft og Mortensen  
 

 

 



Positiv omtale 

Når initiativrige borgere griber et gammelt hus, som 
har udtjent sine oprindelige formål, transformerer det 
og renoverer det til nye formål, er der altid grund til at 
glæde sig. 

Det gamle mejeri i Stilling – opført omkring 1950 – 
havde længe ikke været mejeri, men er nu genopstået, 
som et aktivt hus i Stilling med et bredt udbud af for-
skellige virksomheder fra frisør over ølbrygning til bu-
tik og kursussted.  

Mejerikomplekset rummer i dag 10 -12 forskellige 
funktioner, som tilsammen tilfører både huset og byen 
liv og aktivitet. Før CORONA nedlukningerne var stedet 
et samlingssted med alt fra koncerter til mødregrup-
per. Disse udadvendte aktiviteter genoptages i nær-
meste fremtid. 

Det gamle mejeri – og som det mange andre mejerier 
som ikke mere kan opretholde mejerifunktion - repræ-
senterer en ressource, som man bør passe på og gen-
anvende til nye formål. Det er både en historisk fortæl-
ling om en såre almindelig funktion i næsten enhver by 
med et landbrugsopland og det er samtidig en  

materialemæssig ressource, som er værd at bevare i 
en nutid som har fået øjnene op for potentialet i at 
bevare og videreudvikle fremfor at rive ned, og bygge 
nyt. 

Mejeriet i Stilling er et godt eksempel på, hvordan en 
nedslidt erhvervsbygning får nyt liv gennem en om-
fattende og vellykket renovering, hvor det iøjnefal-
dende symbol, den utrolig høje skorsten er bevaret. 
Husets rum er sat i stand på en måde, hvor alle rå 
spor af murværk, gamle fliser og slid eksponeres, så 
husets oprindelige funktioner kan aflæses, og som 
tilfører masser af fortælleværdi og stemning til loka-
lerne. 

Præmieringsudvalget udtrykker glæde over at der er 
taget kærlig hånd om det gamle Mejeri i Stilling og at 
bygningen nu skaber liv og forretningsliv i byen. 

 
 

Designmejeriet, Alhøjvej 2, Stilling 
Bygherre: Bent Skovfoged Olsen   
Arkitekt og ingeniør: Tri-Consult 



Formål:  

Formålet med at etablere en præmieringsordning, er at sætte fokus på arkitektonisk kvalitet for 
derved at inspirere borgere og offentlige forvaltninger til at stille krav om kvalitet. 

Præmieringen vil sætte fokus på forbilledlige eksempler på:  
 Restaureringer 
 Renoveringer og tilbygninger til eksisterende huse 
 Nybygninger i historiske bygningsmiljøer 

Byrum i historiske bydele 
Kriterier for præmiering: 
 Æstetisk og byggeteknisk høj kvalitet 
 Funktionel kvalitet 
 Lokal tilpasning, respekt for omgivelserne og historien 
 Bæredygtig indsats – fokus på materialevalg, ressourceforbrug og lang levetid 

At det præmierede projekt er færdiggjort på tidspunktet for præmieringen eller max 3 år for-
inden. 

Museumsforeningens Udvalg for Bygnings- og Bykultur har 2020 taget initiativ til at genoplive en 
præmieringsordning i kommunen fordi det er væsentligt at understøtte og værdsætte udviklingen 
af arkitektonisk, håndværksmæssig og materialemæssig kvalitet i renoveringer, restaureringer og 
nybyggeri i historiske miljøer både i byerne og i landområderne. Vi ved fra tidligere præmieringer i 
kommunen såvel som præmieringer i mange andre kommune, at bygningsejere, rådgivere og 
håndværkere sætter stor pris på de modtagne præmieringer – messingskilte som dokumentation 
for præmieringer er et vedvarende tegn på kvalitet. 

Præmieringsudvalget har i 2021 modtaget en række forslag til præmieringer dels fra borgere i 
Skanderborg Kommune, dels fra arkitekter som har været involveret i projekter i Skanderborg 
Kommune. Vi er meget glade for opbakningen til Præmieringsordningen.  

Museumsforeningens Udvalg for Bygnings- og Bykultur vil gerne takke årets sponsorer for velvillig 
støtte til gennemførelse af borgermøde 10. september og præmieringsprocessen 2021: 

Skanderborg Kommune 

Skanderborg Industri- og Håndværkerforening 

Arbejdernes Landsbank, Skanderborg 

Præmieringsudvalget består af Museumsforeningens udvalg for Bygnings- og Bykultur suppleret 
med to eksterne arkitekter: 

Bygningschef, arkitekt Niels Meyer, Den Gamle By, Aarhus       

Arkitekt Rie Øhlenschlæger, AplusB, Aarhus. 

Præmieringsudvalgt har tirsdag den 28. september brugt dagen på en besigtigelse af de 7 indstil-
lede projekter, som alle har været af høj kvalitet og derfor prisværdige bud på restaureringer, 
genopførelser, nybyggeri og byrum til gavn for kommunen, byerne, landskabet og borgerne. 
Her en præsentation af alle de indstillede projekter  


