
 

Kunstens Ø er årets smukkeste byggeri i Ishøj 
 

 
 

Det blev ARKEN - Kunstens Ø, som løb med årets arkitekturpris i Ishøj Kommune. 

Boligbebyggelsen Balders Have fik hædrende omtale 
 

 

 
  
Da ARKEN blev bygget, var det oprindeligt tanken, at bygningen, det strandede skib, skulle ligge i vandkanten, men af 

fredningsmæssige årsager blev museet rykket 100 meter ind i landet. Når museet ikke kan komme til vandet, så må 

vandet komme til ARKEN - med Kunstens Ø er museet nu omringet af vand på alle sider med lange broer, der inviterer 

besøgende ind. Som kronen på værket blev museet fredag den 25. november hædret med Ishøj Kommunes 

Arkitekturpris 2016, som måske meget passende blev uddelt på netop ARKEN. 

 

Om valget af vinderen, siger Ishøjs borgmester Ole Bjørstorp, som er formand for arkitekturprisens bedømmelseskomite.

 

"Med projektet er der nu skabt en flot og naturlig sammenhæng mellem landskab og ARKEN Museum for Moderne 

Kunst. Det er et stort og ambitiøst projekt, som har skullet opfylde mange ønsker og visioner, men der er vist en stor 

forståelse for stedets potentiale og muligheder. Der er en fin balance i projektet, hvor kystlandskabet åbnes op og er 

blevet mere inviterende, men med respekt for det eksisterende. Der er derfor på bedste vis skabt en ny landskabelig 

oplevelse." 

 

Balders Have også hædret 

Bedømmelseskomiteen havde også valgt at give såkaldt hædrende omtale til en anden af kandidaterne til årets pris, 

nemlig boligbebyggelsen Balders Have. 

 

"Bebyggelsen er løst rigtig fin arkitektonisk, med gode materialer i træ og tegl og en varieret udformning med nicher, der 

bryder facaden. Det giver lige det ekstra, der signalerer nytænkning og kvalitet. Der er skabt nogle rigtig gode rammer for 

et moderne familieliv," siger Ole Bjørstorp. 

 

De to andre kandidater til årets arkitekturpris var de nyrenoverede lokaler på Ishøj Skole og vandlegepladsen på Ishøj 

Havn. 



 

Vindere af Ishøj Kommunes Arkitekturpris 2016 - ARKEN - Kunstens Ø: 

 ARKENs direktør Christian Gether 

 Arkitekt Johannes Vindum fra Møller og Grønborg 

 Arkitekterne Jonas Schul og Jane Schul fra Schul Landskabsarkitekter 

 ARKENs sikrings- og bygningschef Anette Hansen 

 ARKENs eventmanager Lara Klingbeil. 

 

Modtagere af hædrende omtale til Balders Have: 

 Næstformand i Sydkystens Boligselskab, Henrik Hugger 

 Driftchef i Sydkystens Boligselskab, Mikkel Kjøgx 

 Søren Rasmussen og Joakim Kerrn Malmgren fra ONV arkitekter 

 Kathrin Susanna Gimmel fra JAJA Architects 

 Salgschef i Scandibyg, Jess Juul Nicolaisen. 

Fakta om arkitekturprisen 

Ishøj Kommune uddeler de år, hvor der er indstillinger, som lever op til kravene, en arkitekturpris til byggerier, der er med

til at forskønne kommunen og har en arkitektonisk kvalitet. Det kan være alt lige fra større byggerier og anlæg til mindre 

ting som skiltning og butiksfacader. 

 

Med arkitekturprisen følger et diplom og en indmuringsplade i bronze. 

 

Den forrige arkitekturpris, som blev uddelt i 2014, gik til Strandgårdskolen for sin gennemgribende renovering, hvor der 

er fundet gode og moderne løsninger på både uderum, fællesrum og undervisningslokaler. 

 

Fotos: Arkitekturpris 2016- prisuddeling-presse 

 

 (1): Formand for bedømmelseskomiteen, Ishøjs borgmester Ole Bjørstorp 



 

 (2): Fra venstre: Ishøjs borgmester Ole Bjørstorp, formand for arkitekturprisens bedømmelseskomité, og 

ARKENs direktør Christian Gether. 

 (3): Hædrende omtale til Balders Have. Fra venstre: Ishøjs borgmester Ole Bjørstorp, formand for 

arkitekturprisens bedømmelseskomité, næstformand i Sydkystens Boligselskab Henrik Hugger, Søren 

Rasmussen og Joakim Kerrn Malmgren fra ONV arkitekter. 



 

 

 (5): Vindere af Ishøj Kommunes Arkitekturpris 2016. Fra venstre: Arkitekt Johannes Vindum fra Møller og 

Grønborg, ARKENs direktør Christian Gether og ARKENs sikrings- og bygningschef Anette Hansen. 



 Arkitekturpris 2016 vinder ARKEN Kunstens Fotograf Thomas Mikkel Jensen 
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