Bygningspræmiering 2012 -Præmieringsudvalgets bemærkninger til de
nominerede forslag
Lemches og Warrers gård
De to gamle købmandsgårde ligger på hver side af Nørregade, hvor denne munder ud i
Amtsvejen og danner på den måde en ”port” til Hundested centrum fra byens vigtigste
indfaldsvej. Hver især er de markante og lidt monumentale bygninger, som afspejler den
tidligere anvendelse som købmandsgårde. Ingen af bygningerne er officielt udpeget som
bevaringsværdige og især Lemches gård forfaldt og stod i 2011 i fare for at blive nedrevet.
Warrers gård er istandsat for nyligt og fremstår meget flot med nymalede facader og nyt, rødt
tegltag. Lemches gård undergår p.t. en omfattende renovering, hvor både facader, tag, døre
og vinduer er skiftet ud som led i energioptimering. Udvendig efterisolering giver sig ofte
udslag i total ændring af en bygnings ydre, men sådan er det ikke gået i dette tilfælde. Skønt
arbejdet ikke er helt færdiggjort, er tydeligt, at den i færdig tilstand vil komme til at fremstå
meget flot og tæt på det oprindelige udseende.
Istandsættelsen af begge bygninger har ganske vidst ”skønhedspletter” i form af bl.a. nye
vinduer og døre, som i udformning og materialer ikke helt lever op til de oprindelige, men
overordnet fremstår bygningerne tro mod det oprindelige udtryk. Der er i begge tilfælde kælet
for dekorative detaljer som murankre, oprindelig skiltning, som enten er blevet istandsat eller
rekonstrueret. På Lemches gård er en fin buet tagkvist i gavlen ført tilbage til sit oprindelige
udseende.
Til sammen udgør de to købmandsgårde et særdeles vigtigt kulturmiljø for lokalområdet og
deres bevaring og istandsættelse bidrager væsentligt til en positiv oplevelse af Hundesteds
historiske center og miljøet omkring havnen.

Lemches gård - den færdigt istandsatte
facade mod Amtsvejen

Lemches gård set fra Nørregade. Bemærk
at kvisten, bogstaver og murankre er
istandsat.

Warrers gård - istandsat i 2011

Dyssekilde stationsbygning
Som det er tilfældet for mange stationbygninger i Danmark, har der i årevis været sparet på
vedligeholdelsen af Dyssekilde Stationsbygning, og efter at den blev lukket som
stationsbygning for nogle år siden, har bygningen været udsat for omfattende forfald og
hærværk. I en længere periode har den fremstået som et spøgelse med afskallet maling,
tilskoddede vinduer og ødelagt skilt m.v.
Efter at lokale ildsjæle overtog bygningen for godt et år siden er der, med støtte fra en række
fonde, sat et omfattende restaureringsarbejde i gang, som nu er tæt på at nå sin afslutning.
Bygningen har været gennemgået fra fundament til kip, inde og ude og alt er eller vil blive
restaureret eller udskiftet efter alle kunstens regler i oprindelige materialer og efter gamle
håndværksdyder. Selv om ikke alle døre og andre detaljer endnu er helt på plads, er det
tydeligt hvor fint resultatet vil blive. Bygningen vil komme til at stråle med fordums glans – og
det vel at mærke uden at bygningen vil fremstå som ny, hvilket er lidt af en bedrift. Der er
ingen tvivl om, at bygningen med sit genskabte ydre og sine nye erhvervsfunktioner vil blive
en fantastisk positiv ankomst til Dyssekilde Økolandsby og Torup.

Dyssekilde stationsbygning – p.t. under forbilledlig restaurering

Hellebakkevej 4 i Liseleje
Her er tale om et usædvanligt gennemført og karakterfuldt sommerhusbyggeri, som både
fremstår moderne og tidløst og som afviger fra de omkringliggende bygninger samtidigt med,
at det er omhyggeligt tilpasset stedet. Et smukt og anderledes hus, som tager sig fantastisk ud
på fotografier, og som uden tvivl er fanastisk at opholde sig i. Da bygningen ligger i et
sommerhusområde, tilbagetrukket fra vejen og med træer foran og heller ikke er særligt
synlig fra stranden er det dog nok begrænset, hvor mange, som lægger mærke til det fine hus.

Hellebakkevej 4 Liseleje – fint eksempel på ny, markant og stedstilpasset
sommerhusarkitektur

