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INDLEDNING
Professor, Arkitekt m.a.a. Halldor Gunnløgssons Fond indbød i samarbejde med praktiserende arkitekt Mette Lange 
studerende på Kunstakademiets Arkitektskole til at deltage i idékonkurrencen om en bolig placeret i det smukke 
landskab ved Ordup Næs. 

Boligen skulle have sin egen fortælling med tilknytning til stedet og historien om Næsgaarden. Der blev lagt op til 
personlig fortolkning af boligen og hvordan den nye Næsgaard kunne sættes i et nutidigt lys. Næsgaardens egenart 
og landskabets dramatiske og iscenesættende karakter skulle udfordres i en ny bolig. Besvarelsen skulle på person-
ligvis udtrykke en arkitektonisk ambition. Der blev forventet et projekt, der indskrev sig naturligt i landskabet og, som 
vedkendte sig sin unikke placering.

Opgaven blev udskrevet og bedømt efter retningslinjer som en professionel åben idékonkurrence og skulle løses 
uafhængigt af afdelingernes egne studieforløb. Der blev lagt vægt på forslagets idéformulering. Begrænsede krav til 
fremstillingsformen appellerede til alle studietrin. 

Der er indkommet 33 forslag til konkurrence, hvoraf et projekt ikke var konditionsmæssigt afleveret, og dom-
merkomiteen har derfor optaget 32 projekter til bedømmelsen. Dommerkomiteen har lagt vægt på at præmiere forslag 
der viser en forståelse for opgaven som en arkitektonisk syntese af konkurrencens syv bedømmelseskriterier. I det 
omfang det har været muligt, har vi prioriteret at præmiere og hædre forslag med opmærksomhed på at fortolke 
grundens landskabelige karakteristisk, herunder ankomstvejens forløb som et identitetsskabende element, sammen-
hængen mellem det indre og det ydre, forslagets bæredygtige tænkning, det brugsegnethed, husets interne komposit-
oriske og organisatoriske opbygning, samt dets materialeæstetiske og konstruktive klarhed.

Tak til alle deltagerne for indlevering af engagerede forslag. 
Sign. dommerkomiteen København, den 29. MAJ 2017.

Arkitekt MAA Mette Lange     ________________________________________

Arkitekt MAA Michael Lynge      ________________________________________

Arkitekt MAA Knud Fladeland     ________________________________________

Arkitekt MAA Direktør Jesper Pagh    ________________________________________

Arkitekt MAA, Professor Phd Christoffer Harlang   ________________________________________
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Professor, Arkitekt m.a.a. Halldor Gunnløgssons Fond

Kendings nr. 27469 - NÆSGÅRDEN

1. Præmie 100.000 kr

Jarl Peter Angelo Gottlieb
Søren Skovgaard Laursen

Huset ‘lander’ smukt og afklaret på dette landskab, og er i sine indre funktioner veldisponeret, og opleves på bedste vis 
i ankomstvejens linieføring, hvor stedets overordnede kvaliteter inddrages og opleves på vej til selve huset.

Det sorte længehus med sadeltag markerer sig som et præcist aflæseligt volumen, som tydeliggør relationen mellem 
natur og kultur. Det præcise, som en slags ‘waterpasser’, kontra det bevægede landskab. 

Forslaget kan ses som en nyfortolkning af landbrugsejendommen med referencer til lade bygningen og længehuset. 
Projektet samler bolig og lade/værkstedsfunktion under ét tag, og får herved en meget markant langt smalt volumen, der 
ligger præcist i landskabet , smukt proportioneret – på toppen af bakken, solidt placeret i terrænet - med mergelgraven 
i ryggen og optimal udsigt.

Ankomsten er diskret, og byder på overraskelse. Parkering er ligeledes holdt under samme tag, og en sydvendt gård-
have ligger som en niche i bygningskroppen, således at den omkringliggende natur får lov at gå helt op til bygningen. 
En meget præcis stillingtagen til bygning, uderum  og landskab, som samtidig kan understøtte det gode liv. 

Planen er opdelt I forældreafdeling, fællesrum, ungdomsafdeling og laden – laden er integreret med boligen og åbner 
op for en ny måde at bo i en landbrugsejendom, hvor værkstedet integreres i boligen.

Forslagets materiale holdning er stedvis overlæsset og unødigt varieret, og køkkenets placering bag en mur virker 
uforståelig – det står beskrevet som ét stort rum, men er illustreret som to. 

Bæredygtighed er ikke udførligt beskrevet, men der henvises til den fleksibilitet den store lade bygning rummer.
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Professor, Arkitekt m.a.a. Halldor Gunnløgssons Fond

Kendings nr. 382058 - EN BYGNING I LANDSKABET

2. Præmie 30.000 kr

Emil Fromberg
Toni Antonov

Forslaget viser en klar stillingtagen til stedet, til grundens kurvaturer, mergelgraven og dens beplantning. De forskellige 
funktioner danner en smuk, opløst bebyggelse her i tre bygningsvolumener , med et forløb af foldede mure og asym-
metriske store tage, der er karakterfulde og kraftfulde i landskabet og i i sin skala smukt nedtonet og godt tilpasset ste-
dets øvrige bebyggelser. Alligevel danner bebyggelsen et samlet hele, udgjort af et gennemgående arkitektonisk træk 
mod syd, en klart opfattelig ryg mod syd. Den er I flere henseender fint nuanceret, med mangfoldige dagslysindfald, 
vertikale og horisontale virkninger. Smuk materialeholdning som fremhæves af de nuancerede lysindfald. Møblering og 
stillingtagen til bæredygtighed bør bearbejdes.
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Kendings nr. 10801 -  DEN NYE NÆSGÅRD

3. Præmie 20.000 kr

Sune Marxen
Aske Beha Busch
Karl Albert Frej Skoog

Skønt dommerkomiteen står tvivlende overfor den viste placering forholder forslaget sig alligevel konsekvent til sin eget 
udgangspunkt: Som en sten der blev båret frem af istiden træder bygningskroppen nu frem af jordskorpen, monolitisk 
og markant.

Den forholder sig således præcist til landskabet og alt foregår præcist afgrænset indenfor murene. Bygningen er flot 
komponeret ikke mindste set fra ankomsten gennem marklandskabet syd for. Bygningen blødes op i det indre og stofligt 
med forståelige referencer til Utzons gårdhuse.

Projektet er konsekvent tænkt, har en klar idé og rummer en fin stillingtagen til rumvirkninger, materialer og konstruktion. 
Der er smukke detaljer ved tagrender og det meget spinkelt udhæng – som god kontrast til tyngden i byggeriet. Dette 
er overbevisende vist i model.

Derimod er planen og brugen af huset ikke overbevisende og der savnes mere indlevet forståelse for hvordan livet i 
huset kan formes.

Dommerkomiteen stiller sig således tvivlende overfor det viste niveauspring der svækker den rumlige og funktionelle 
sammenhæng mellem de indre rum og gårdrummet, ligesom den viste placering af parkerede
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Professor, Arkitekt m.a.a. Halldor Gunnløgssons Fond

Kendings nr. 85380 -  DEN NYE NÆSGÅRD

Hædrende omtale

Julie Mikkelsen
Christina Ahm Randers
Mia Baltzer Nielsen

Projektet fremhæves for sit stærke helhedsgreb der viser et interessant syn på gårdrummet, og som anviser en række 
fint indrammede kig mod landskabet. Bygningskroppen og tagformerne er fint udformet og dommerkomiteen har tillid til 
at projektet i en videre bearbejdning vil kunne forløses med skønhed.
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Professor, Arkitekt m.a.a. Halldor Gunnløgssons Fond

Kendings nr. 13010 -  EN BOLIG I LANDSKABET, ORDRUP NÆS

Hædrende omtale

Johanne Holm-Jensen
Mia Behrens

Projektet hædres for sin redegørelse for et godt konstruktionsprincip vist i en række gode rum som står tydeligt frem i de 
smukke interiørperspektiver. Bygningen er godt placeret men fin ankomst til såvel lade som bolig med gode overvejelser 
omkring sol, læ og udsigt, som fører til placering af flere udendørs terrasser, men dog ikke synes klart aflæseligt i situ-
ationsplanen, hvor det fremstår som om huset ligger mere ubeskyttet end der gives indtryk af i tekst og visualiseringer.

IDÉKONKURRENCEN - EN BOLIG I LANDSKABET



29 maj 2017

Professor, Arkitekt m.a.a. Halldor Gunnløgssons Fond

Kendings nr. 101092 -  EN BOLIG I STEDETS RAMMER

Hædrende omtale

Sebastian Zapata Ottung Henriksen
Magnus Holm Thøgersen

Dygtig læsning af landskabet som udgangspunkt for placering af de to længer, som er sikkert formgivet og placeret, så 
de på den ene sider låser hinanden tydeligt fast i landskabet, og på den anden side tilføjer en interessant dynamik til 
hinanden. Flot snit, som følger landskabets koter. Dommerkomiteen er usikker på orienteringen og uderummene mod 
vest, som forekommer at ligge ubeskyttet hen. 
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Professor, Arkitekt m.a.a. Halldor Gunnløgssons Fond

Kendings nr. 040594 -  NÆSGÅRDEN

Hædrende omtale

Molte Bjørn Jørgensen

 Et markant bud på en anderledes planløsning. Et stort fælles rum i midten som er meget smukt illustreret og som kunne 
udnyttes bedre med en mere varieret orientering af rummene langs periferien. Placerer sig sikkert og solidt i landskabet 
og kan med sin afklarede form ligge mange steder. Interessant med stråtaget. Et stort anslag som dog virker noget 
uforløst i planen og i den valgte beplantningsmåde af gårdrummet.
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Professor, Arkitekt m.a.a. Halldor Gunnløgssons Fond

Kendings nr. 10281 -  BOLIGEN I LANDSKAPET

Hædrende omtale

Sandra Lehne
Nikolai Liknes Hansen

Velproportioneret og velgennemtænkt længebygning med en klar disposition omkring et gennemlyst hovedrum som 
drager fuld nytte af  udsigten, og giver et godt bud på, hvordan den nordvendte orientering ikke behøver at udelukke 
gode dagslysforhold. Lidt usikker placering og ankomst, som dog er koblet godt op på det eksisterende vej- og stisystem. 
Der er stor afstand mellem de poetiske modelfotos og præcise tegninger og de lidt ekstravagante interiørperspektiver. 
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