
Vinder af Ishøj Kommunes arkitekturpris 2003

Pressemeddelelse - 1. oktober 2003 

Billede: Borgmester Ole Bjørstorp (A) overrækker prisen til vinderne af Ishøj Kommunes 
arkitekturpris 2003, bygherren og arkitekterne Steffen Jørgensen og Ole Gullitz.

Lindegården i Torslunde vinder Ishøj Kommunes arkitekturpris 2003

Lindegården i Torslunde præmieres 1. oktober med Ishøj Kommunes arkitekturpris 2003. 
Vinderen blev fundet i konkurrence med 5 andre nominerede emner.

Bygherren og arkitekterne Steffen Jørgensen og Ole Gullitz får præmien for en 
istandsættelse, hvor anlægget bevares både bygningsmæssigt, farve- og 
materialemæssigt på en fin og enkel måde, så det fremstår som et stykke kulturhistorie 
indenfor byggeskik på landet.

Gården præmieres ligeledes for det samlede indtryk (helhedsindtrykket) af gårdanlægger 
med tilhørende have, og på den måde, den indgår i sammenhæng med omgivelserne og 
den omkringliggende landsby. 

Det fremhæves positivt, at man bevarer det samlede bygningsanlæg, og ikke har fjernet 
enkelte bygninger eller bygningsdele.

Den måde, man griber istandsættelsen / restaureringen an på, er anbefalelsesværdig, idet 
man har valgt at starte med de store og omkostningstunge ting først, og efterfølgende 
tager resten hen af vejen. Man er ikke faldet for fristelsen til at gå på kompromis med 
kvaliteten, selv om det måske ville betyde, at man så ville kunne være færdig her og nu.

Lindegården præmieres selv om istandsættelsen ikke er tilendebragt (der afventer 
tagudskiftning på staldbygninger og dørudskiftninger på stuehus) men dommerkomitéen 
føler sig overbevist om, at de gode takter forsættes i projektet fremover.

Lindegården blev valgt af en enig bedømmelses-komite.



Hædrende omtale
Udover arkitekturprisen har dommerkomiteen i år valgt at uddele en hædersbevisning.

Hædersbevisningen tildeles Køgevej 285-289, der fremhæves for det samarbejde, 
beboerne har indgået i ved istandsættelsen af de tre huse.

Samarbejdet er et fint eksempel på, hvor vigtigt det er, som individuel boligejer at se sit 
hus som en del af en større helhed, og ikke kun et individuelt hus. På den måde kan man 
være med til at skabe arkitektonisk sammenhæng i et bebyggelsesforløb.

Det historiske Ishøj
Arkitekturpræmieringen i 2003 var tematiseret til også at omfatte kulturlandskabet, hvor 
der blev rettet fokus på landsbyerne, landskaberne, gårdene – ”det historiske Ishøj”.

Der var nomineret indenfor et bredt spekter, der spændte fra bevaring - herunder 
istandsættelse eller det ”at værne om tingene” - til nybyggeri og ombygning.

Formålet med prisen er at fremme interessen for arkitektonisk kvalitet blandt kommunens 
borgere og bygherrer – og dermed være med til at skabe en smukkere kommune. 
Ordningen er etableret i samarbejde med Danske Arkitekters Landsforbund, og en 
lignende ordning eksisterer i ca. 70 af landets andre kommuner.

Ishøj Kommune håber, at den anerkendelse, ”Lindegården” har fået, og den hædrende 
omtale for Køgevej  285-89 for processen, vil fremme interessen for arkitektonisk kvalitet 
blandt kommunens borgere og bygherrer – og dermed være med til at skabe en smukkere 
kommune.
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