Kære venner, kollegaer, håndværkere, arkitekter, bygherre
Kære prismodtager

Selvom vejrguderne i dag ikke kun har vist sig fra sin bedste side, kan det på ingen måde overskygge de
unikke Kvaliteter i byggeriet, som vi i dag er samlet for at hædre.
Det er 2. Gang, at jeg som Oldermand for Stenhuggerlauget i Danmark, uddeler prisen. De tidligere
Modtagere har været prominente organisationer som Slot og Ejendomsstyrelsen og
Glyptoteket og personligheder som Bjørn Nørgaard, som fik tildelt prisen sidste år.
På trods af tyngden og kaliberen hos de tidligere prisvindere skiller dette byggeri sig alligevel markant ud.
Henning Larsen’s Tegnestue har formået at tegne et fantastisk byggeri i denne perle af et naturområde i
Det smukke Nordsjælland.
Ingen let opgave, og der var der også hos nogle bekymring for, at et så markant
Byggeri kunne ødelægge eller forrykke balancen i dette smukke og bølgende naturområde.
I dag kan vi alle kigge rundt konstatere, at Henning Larsen med Anders Park og Louis Becker som
frontfigurer har Formået at mane alle bekymringer i jorden og har tilført området en helt unik position på
det danske arkitektur atlas med en Kombination af klassisk skandinavisk arkitektur og -funktionalitet og
smukke, solide og bæredygtige naturmaterialer , som bare hviler i sig selv, som patinerer med ynde og som
er elegante uden at være prangende.
Jeg drister mig faktisk til at sige, at byggeriet er en berigelse for området, og står som et symbol på at
Mennesket og naturen kan bygge og bo side om side i skøn forening, og minder os på en måde alle om, at
mennesket og naturen for altid vil være afhængige af hinanden.
Materialer og særligt skiferen, som vi her er omgivet af, er dannet for over 450 millioner år siden, da en
noget yngre jordklode undergik store forandringer. Jeg synes det er fantastisk at stå her som Oldermand for

Stenhuggerlauget og kunne hædre et så flot byggeri med et naturmateriale, som hastigt nærmer sig en ½
millard år, og som vi alligevel stadig finder moderne i 2011.
En særlig tak skal gå til bygherrene af Scandinvian Golf Club, som med særlig mod har turde vove sig ud i
dette dristige og spændende bygningsværk som undervejs bød på flere udfordringer i form af både
lokalplaner, økonomi og uafprøvede løsninger. Det er ikke hverdagskost i byggebranchen, at en bygherre
på en så fornem måde udviser engagement og villighed til at gennemføre et så stort projekt med så flotte
kvalitetsmaterialer, som der her er benyttet – og slet ikke i disse tider !
En anden tak skal gå til Jakon og deres håndværkere, som med særlig dygtighed har formået at få de
klassiske dyder og kvaliteter i skifermaterialet til at fremstå ekstra flotte – håndværket er altid en
vigtig faktor til et godt resultat og her tydeligt en medvirkende årsag til , at Scandinavian Golf Club skiller sig
markant ud i mængden !
Også tak til skiferbruddet i Norge, repræsenteret her i dag ved MINERA Skifer, for velvillig bistand i
forbindelse med projektet, og for at lære os danskere at lave en ”tørmur”
Og til sidst, men bestemt ikke mindst, tak til Henning Larsen Tegnestue for at have designet denne super
frække bygning med kreativitet og ildsjæl, for at turde slå stregerne til denne bygning som næsten ikke
kunne slåes, og have modet til at gennemføre detaljer og løsninger i en grad, som sjælden er set.
Endnu engang - TILLYKKE med Naturstensprisen 2011.
Louis Becker fra Henning Larsens Tegnestue – vil du komme herop og modtage diplom
TILLYKKE MED DET - Tak for en rigtig flot byggeri

