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Henning Larsens Fond hædrer Bente Lange og Praksis 

Arkitekter 

 

Henning Larsens Fond hædrer i år arkitekt Bente Lange og Praksis 

Arkitekter. Det blev offentliggjort på stifterens fødselsdag den 20. 

august. 

 

Mag.art. Bente Scavenius fra Fondens bestyrelse motiverede 

tildelingen til Bente Lange. Hun fremhævede hendes mange 

restaureringsprojekter af historiske bygninger, bl.a.  herregården 

Turebyholm, Marienlyst Slot, Den Frie Udstillingsbygning, San 

Cataldo-klostret i Italien og Det Danske Institut i Damaskus. Bente 

Scavenius beskrev Bente Lange som ”en ren kunstner med en passion 

og et engagement, der er kompromisløst. Som arkitekt ser Bente 

Lange de store sammenhænge, så natur og kultur altid kommer til at 

hænge sammen. Hendes arkitektoniske projekter skal ses i lyset af 

samtiden. Alt hvad hun er inde over som restaureringsarkitekt, bliver 

gennemført med historisk indsigt, med nænsomhed og med øje for 

funktionen." 

 

Bente Lange er uddannet fra Kunstakademiets Arkitektskole i 1981 og 

fik i 1991 ph.d.-titlen for en afhandling om Roms farver. Hun har bl.a. 

modtaget Nykredits Arkitekturpris i 1989 og Europa Nostra Medalje 

for restaureringen af Turebyholm i 2002. 

 

Kent Martinussen, adm. direktør  i Dansk Arkitektur Center, 

motiverede på vegne af Fondens bestyrelse tildelingen til Praksis 

Arkitekter, Mette Tony og Mads Bjørn Hansen: ”I Praksis's arbejde 

med tilpasninger, indpasninger, ombygninger, forvandlinger og 

transformationer – som er en gennemgående opgavetype –  over 

nye bolighuse til større kollektive anlæg og bygninger -  i dem alle,  

ja der opleves en indgående forståelse og kompetence for såvel den 

klassiske arkitekt- og håndværksfaglige viden som for en 

radikaliseret og kunstnerisk højt begavet form og 

materialebevidsthed. Gennem den finder og skaber Praksis sin 

egen autentiske, arkitektoniske stilisme. De tager os med tilbage i 

historien, ind gennem traditionen og frem i tiden.”  

 

Mette Tony og Mads Bjørn Hansen grundlagde i 2006 Praksis 

Arkitekter i Svendborg. Mette Tony er uddannet fra Kunstakademiets 

Arkitektskole i 1998 og har bl.a. modtaget Akademirådets Eckersberg-

medalje i 2008. Mads Bjørn Hansen er ligeledes uddannet fra 
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Kunstakademiets Arkitektskole i 1998. Han har bl.a. modtaget 

Akademirådets Guldmedalje i 2005 og Eckersberg-medaljen i 2008. 

 

Bente Lange og Praksis Arkitekter tildeles hver 50.000 kr. 

 

Ved legatuddelingen annoncerede fondens bestyrelsesformand, 

arkitekt Troels Troelsen, en kommende konkurrence om 

”Arkitektur & Musik”. Konkurrencen eftersøger musik, der kan 

fremkalde drømme om arkitektur, og som spiller sammen med 

arkitekturen, så arkitektur og musik opleves som en kunstnerisk 

helhed.  

 

Konkurrencen udskrives senere i år og resultatet vil blive 

offentliggjort den 20. august 2017.   

 

Henning Larsens Fonds bestyrelse består af arkitekt Troels Troelsen 

(formand), adm. direktør og arkitekt Kent Martinussen, Dansk 

Arkitektur Center, arkitekt Ingela Larsson, mag.art. Bente Scavenius, 

cand.mag. Lone Backe og advokat Niels Bang. 

 

Henning Larsens Fond blev stiftet for private midler af arkitekt 

Henning Larsen i 2001 og har siden da hvert år foretaget 

uddelinger på stifterens fødselsdag, den 20. august.  

 

Fonden, som er almennyttig og almen velgørende, har til formål at 

støtte dansk arkitektur i bred forstand. En række danske arkitekter 

har modtaget prisen, og Fonden har afholdt internationale 

konkurrencer om arkitekturfotografi, arkitekturtegning og at skrive 

om arkitektur. 

 

Yderligere oplysninger om Henning Larsens Fond og 

tidligere legatmodtagere kan findes på websitet 

www.henninglarsensfond.dk 

 

For yderligere information kontakt kommunikationschef Farid 

Fellah, Henning Larsen Architects, på ffe@henninglarsen.com 

eller +45 8231 3160. Foto af prismodtagerne vedhæftet. Det kan 

frit anvendes. Det skal krediteres Foto: Agnete Schlichtkrull. 


