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■Årets Arkitekturpris 

2012 blev uddelt til tre 
projekter, der ifølge 
juryen har gjort en 
markant forskel for 
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Svendborg: 

Champagnepropperne 
sprang, og glassene blev fyldt 
i Maritimt Center, hvor Årets 
Arkitekturpris 2012 blev uddelt 
i går eftermiddag. 
Niveauet til Årets 
Arkitekturpris 2012 har været 
så højt i år, at 
dommerkomitéen har peget 
på tre vindere. 
Den selvejede institution 
Hospice Sydfyn vandt med 
begrundelsen: ”Inde i 
bygningen træder naturen og 
landskabet ind i rummene og 
giver liv. Det er et eksempel 
på, hvordan man løser en 
svær opgave at udforme en 
værdig ramme for 
medborgere, hvis tid blandt os 
er ved at rinde ud”. 
 
Hospice Sydfyns formand, 
Edel Nielsen, fortæller, at 
teamet bag hospicet er meget 
beærede over, at deres hårde 
arbejde belønnes. 
- Mange ildsjæle har arbejdet i 
mange år på projektet, og vi 
er naturligvis meget stolte af 
den anerkendelse, vi får for 

arbejdet, fortæller Edel 
Nielsen. 
Arkitekturgruppen PLH har 
stået for udarbejdelsen af 
Hospice Sydfyn, og arkitekt 
Lars Toksvig var med, da 
præmien blev overrakt. 
- Stedet skal være 
livsbekræftende, og man skal 
opleve, man lever lige til det 
sidste farvel. Vi har et stort 
ansvar for trivsel, når 
patienterne flytter ind, og 
derfor er vi meget 
taknemmelige, når vi kan 
overdrage en god ramme, 
siger Lars Toksvig. 
 
De andre vindere 
Udover Hospice Sydfyn blev 
to andre projekter præmieret, 
fordi man i dommerkomitéen 
var begejstrede over det høje 
niveau, Årets Arkitekturpris 
2012 havde nået. 
Sydbank Svendborg blev 
præmieret for deres 
bankfacade på Brogade i 
Svendborg med 
begrundelsen: 
”Den harmoniske facade 
tilfører på overbevisende vis, 
med sine små velplacerede 
knæk, byen et nyt lokalt 
byrum. 
Det er et smukt og 
selvstændigt værk”. 
Også en privat bolig på 
Troense Strandvej 72 blev 
præmieret ved Årets 
Arkitekturpris 2012 med 
begrundelsen: 
”Det er et smukt eksempel på 
om- og tilbygning af et 

eksisterende hus, uden det 
bryder med den kontekst, det 
er en del af. Det er udarbejdet 
medrespekt og følsomhed for 
omgivelserne”. 
De tre vindere fik hver især et 
diplom, en indrammet plakat 
med juryens begrundelse og 
en sten til at mure ind i 
bebyggelsen. 
Som noget nyt i år har 
svendborgenserne haft 
mulighed for at have 
indflydelse på, hvem der skal 
vinde prisen. 
700 personer har i alt afgivet 
deres stemme via 
kommunens hjemmeside, og 
derefter har dommerkomitéen 
peget på de tre vindere. 

Højt antal nominerede 

 
Det er ikke hvert år, at juryen 
vælger at nominere otte 
byggeprojekter til Årets 
Arkitekturpris, men i år har 
niveauet været ekstra højt, 
fortæller formand for miljø og 
teknik, Flemming Madsen (S). 
- Niveauet er højere end det 
nogensinde har været, så det 
er ingen skam at komme på 
4., 5., 6., 7. eller 8. pladsen, 
fortæller Flemming Madsen. 
 
Formanden er glad 
Grænsen for, hvor mange 
projekter, der kan belønnes 
med præmier, har juryen sat 
til tre, og i år blev da også 
fundet det maksimale antal 
vindere. 
- Vi kunne simpelthen ikke 
komme længere ned, 
konstater er Flemming 
Madsen. Han er henrykt over 
de mange nomineringer, og 
han kalder det høje niveau for 
et luksusproblem. 
- Det er herligt med otte 
nomineringer. Tænk sig det 
modsatte, det ville være 
fuldstændig forfærdeligt, 
fortæller han. 
 
Flere genrer nomineret 
Flemming Madsen håber, at 
Årets Arkitekturpris kan skabe 
opmærksomhed på 
Svendborgs byindretning. 
- Jeg håber, folk stopper op  

og lægger mærke til 
arkitekturen i stedet for bare  
at trave forbi. 
Smagsmæssigt har vi 
forskellige præferencer, og 
det er måske i virkeligheden 
ikke det vigtigste her. Det 
vigtigste er nok, at 
arkitekturen kan skabe noget 
debat, og at man kan se, at 
nogen har lagt sjæl i 
byggeriet, fortæller formand  
Flemming Madsen. 
I år var flere forskellige genrer 
af bebyggelser nomineret til 
Årets Arkitekturpris. 
Både private ejendomme, 
facader og institutioner var 
nomineret, men ifølge 
Flemming Madsen kigger 
juryen ikke efter genrer. 
- Arkitektur er alle vegne, og vi 
skal ikke bare have noget 
med for at dække alle spektre. 
I år har vi fundet de tre 
bedste, og det er tilfældigt, at 
de hver især falder ind under 
hver sin kategori, fastslår 
Flemming Madsen. 
Formandens egen personlige 
favorit i år var Hospice 
Sydfyn, der sammen med 
Sydbank Svendborg og en 
privat ejendom på Troense 
Strandvej, løb med sejren. 
- Jeg kigger altid, når jeg 
kører forbi, det er utrolig 
smukt, fortæller Flemming 
Madsen 


