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Hjørring, 15. maj 2013 

 

 

 

 

  

Hjørring Kommune 

Teknik- & Miljøudvalget 

 

 

 

 

Kommentarer vedrørende bygningspræmiering efter møde 7. maj med udvalgsformand 

Jørgen Bing og teamleder Michael Hammer. 

 

 

 

I FBL-Hjørring er vi glade for Udvalgets reaktion på vores henvendelse om bygningspræmiering og 

derfor også for beslutningen om ”at der optages forhandlinger med FBL om at finde den bedste 

koordinerede løsning”. 

 

Kommunen inviterede på den baggrund til møde den 7. maj, hvor Jørgen Bing, Michael Hammer og 

jeg, Søren Thirup, deltog. Ved mødets begyndelse syntes den kommunale side at forvente, at der fra 

FBL kom forslag til konkrete løsningsmuligheder, mens jeg fra min side forventede en form for 

udspil fra dem, der inviterede til møde. Da et sådant ikke kom, åbnede jeg forsigtigt for de ufærdige 

bidrag til forskellige mulige udfald, vi i FBL havde overvejet.  

 

De vandt ikke umiddelbart genklang. Heller ikke tanken om, at der evt. fandtes en anden 

præmiering, der handlede om bevaringsværdige bygninger og renoveringer, hvilket ellers sidste år i 

august ved et møde mellem administrationen og FBL var blevet foreslået som en mulighed for FBL 

at tage sig af, når kommunen fik sat sin arkitekturpris i gang. Jørgen Bing kom med flere 

imødekommende bemærkninger, men uden at de tilsyneladende kunne få konkret iklædning.  

 

To ting kom vi dog tydeligt til enighed om på mødet: At det er positivt at sætte et fokus på 

bygningskulturen i Hjørring Kommune, og at det ikke vil være til gavn for nogen eller noget, hvis 

der i kommunen findes to præmieringer med stort set identiske grundlag.   

 

Jeg fik kommunens forslag til retningslinjer med fra mødet, og bestyrelsen i FBL-Hjørring har siden 

drøftet hele sagen, og på den baggrund kan jeg meddele følgende: 
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 Vi finder det i FBL-Hjørring af stor værdi at involvere borgerne i at finde emner til en 

præmiering. I vores forståelse er det vigtigste ved en sådan præmiering at skabe større 

bevågenhed hos borgerne for bygningskulturelle kvaliteter i deres omgivelser. 

 

 Vi finder det desuden meget vigtigt, at bygningspræmiering også drejer sig om 

kulturhistorie og bevaring. Til forskel fra Arkitekforeningens forslag til bestemmelser, 

nævnes gamle bygninger ikke under formålet i Hjørring Kommunes forslag. Det samme 

gælder ved oplistningen af emner, som kan præmieres; der nævner Arkitekforeningens 

forslag specifikt ”restaurering af bevaringsværdige bygninger”, mens kommunens forslag 

helt udelader dem og faktisk understreger nybyggeriets rolle. 

 

 På den baggrund finder vi også sammensætningen af bedømmelseskomiteen skæv, idet man 

på kulturhistoriske museer beskæftiger sig fuldt ud lige så meget med bygningskulturen som 

man gør på kunstmuseer – og muligvis mere. Desuden bør man ikke begrænse den eksterne 

bygningsmæssige kompetence til kun at omfatte arkitekter. En håndværksmæssig synsvinkel 

bør også være repræsenteret, ikke mindst i betragtning af, at man her i Hjørring har et 

håndværkerakademi. 

 

 Og videre i den samme tankegang foretrækker vi i FBL-Hjørring begrebet 

”bygningspræmiering”, som i forhold til huse favner bredere end ”arkitekturpris”. Men vi 

finder det rigtigt at fx også have- og landskabskulturelle emner skal kunne præmieres, og vi 

støtter den tydelige placering, byrumsinventar har fået i kommunens forslag. 

 

 I FBL-Hjørring mener vi, at bygningspræmiering bør fjernes så meget fra det almindelige 

politiske spil, at de eksternt inviterede medlemmer af bedømmelseskomiteen kan 

nedstemme de medlemmer, der kommer fra det kommunale system. Det giver en vis 

sikkerhed for, at præmieringen ikke er politisk betinget, men bygger på faglig vurdering. Vi 

taler ud fra kedelige erfaringer i den gamle Hjørring Kommune. 

 

 Vi vil gerne rose kommunens forslag til retningslinjer for klart at præcisere betydningen af 

præmieringsemnernes relation til omgivelserne.  

 

 

 

 

Venlig hilsen 

 

Søren Thirup   

Formand for FBL-Hjørring 


