Oldermandens tale ved overrækkelsen af Naturstensprisen
2012
Kære alle sammen, kære prismodtager, mine damer og herrer –
velkommen til den officielle del af Naturstensprisen 2012.
Her ved siden af mig står Ove Lund Jensen fra Ole Hagen Arkitekter.
Dette års modtagere af Naturstensprisen. Kære Ove, Kære
tegnestue - tillykke med prisen!
Direktør John Vincensen fra OJD er også her. OJD har jo været så venlig
at lægge lokaler til vores prisoverrækkelse i dag. Vi giver jo prisen
til Ole Hagen Arkitekter netop for dette flotte byggeri, og vi kunne
ikke ønske os en bedre ramme for dagens prisoverrækkelse. Kære
OJD, mange tak fordi I lægger lokaler til dagens arrangement
og tillykke med prisen, som I jo også har en aktie i! Ikke mindst,
fordi I med nysgerrig og interesse har fulgt processen med udvælgelsen
af natursten med et sjældent set engagement. Men alle har
ydet deres bedste for at resultatet er blevet så flot, som det er. Her
skal alle nævnes og ingen glemmes: entreprenører, ingeniører, leverandører
og alle som har været med – når alle gør deres bedste
og vi sammen løfter opgaven, når man til et unikt resultat.
I år er det ottende gang, at vi uddeler Naturstensprisen. Tidligere
prisvindere kommer fra alle dele af samfundet og erhvervslivet.
Der har både været kunstnere, kommuner, arkitekter og andet
godtfolk blandt vinderne, f.eks. Henning Larsens Tegnestue, Slots og
Ejendomsstyrelsen og Bjørn Nørgaard. Fællesnævneren for
prisvindere er, at de har gjort noget helt særligt for stenhuggerfaget,
og øget kendskabet til natursten. Og prisen skal ses som en
anerkendelse af en kreativ udnyttelse af fagets muligheder i respekt
for dets traditioner og arbejdsmetode.
Det synes vi i Stenhuggerlauget, at I lever fuldt ud op til med dette
byggeri, som vi befinder os i dag.
Der er et utroligt smukt og harmonisk udtryk i byggeriet og mange
fine detaljer, som er med til at gøre det helt unikt. Det håber jeg, at
I vil lægge mærke til hvis I går rundt og kigger lidt på bygningen
når vi er færdige med talerne.
Læg for eksempel mærke til belægningen og blomsterkummerne
udenfor, som er udført i den samme smukke travertin natursten,
som bygningen er beklædt med. Eller de massive sålbænke med
hulkehler ved alle vinduer, som ellers kun bliver brugt på historiske
bygninger. Det er et utroligt flot byggeri!
Derfor er det også med stor glæde, at jeg overrækker Naturstensprisen
2012 til Ole Hagen Arkitekter for et påskønnelsesværdigt
arbejde, som forbilledligt har tilgodeset stenhuggerfaget.
Sammen med prisen, som I kan hænge op på væggen, får I også
denne check på 15.000 kr.

TILLYKKE MED DET – OG SKÅL!
Inden vi giver ordet videre, vil jeg også gerne overrække denne
udmærkelse til John Vincensen fra OJD. Det er et minde til jer om,
at Ole Hagen Arkitekter har modtaget Naturstensprisen for jeres
smukke byggeri.
TILLYKKE MED DET
Tak for jeres opmærksomhed.
Ole Grage
20-09-2012

