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Haussmanns Paris – og Hjørring 
 

 
 

Maria Bjerg Nørkjær, arkitekt MAA/RIBA I 
 

holder foredrag 

på Vendsyssel Kunstmuseum 

lørdag, den 9. februar, kl. 14 
 

Maria Bjerg Nørkjær har givet sit foredrag titlen: 
 

"Den tre-dimensionelle facade - En gentænkning af Haussmanns Paris"  
 

og beskriver det således: 
 

”Foredraget vil indkredse spørgsmålet om, hvordan facaden kan bevare princip-

perne fra de eksisterende tidligere historiske bygningsværker, når der opføres ny-
byggeri i en historisk by som Paris. Den nye facades udformning sker ved hjælp 

af nye teknologier, energioptimering og byggemetoder, med henblik på at følge 
tidens udvikling. Emnet er relevant med hensyn til at udvikle eksisterende byer i 
forhold til fremtiden. På den baggrund vil der i foredraget forsøges trukket per-

spektiver til Hjørring og dens fremtidige bygningskultur og æstetik.”  
 

Maria Bjerg Nørkjær, som er opvokset i Hjørring og opflasket med arkitektur, har 

netop nu en udstilling på Vendsyssel Kunstmuseum ”Metropolis: mellem arkitek-
tur og kunst”, hvor man kan opleve kaotiske collager og fantasifulde modeller, 

som tager afsæt i en arkitektonisk undersøgelse af Paris. 
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Billederne har relation til Marias afgangsopgave fra Kunstakademiets Arkitekt-
skole, hvor hun undersøger, hvordan man kan bygge nyt, moderne og miljørigtigt 

ind i så homogen en bydel som Haussmanns Paris og alligevel bevare hensyn og 
respekt over for de historiske bygninger.   
 

Haussmann, som var byplanlægger i Paris, stod for modernisering af byen i 
1860’erne. Han var optaget af rette linjer og akser og lod hårdhændet et stort an-
tal gamle kvarterer nedrive. Der blev givet strenge regler for byggehøjde og arki-

tektonisk udformning af de nye bygninger, som vi i dag kender som typisk parisi-
ske.   

 
Maria Bjerg Nørkjærs foredrag vil – ud over at knytte sig til afgangsopgaven og 
udstillingen – forsøge at drage paralleller til Hjørring, som for tiden er præget af 

byggeaktivitet. 
 
Foredraget arrangeres af FBL-Hjørring og Vendsyssel Kunstmuseum i samar-

bejde Folkeuniversitetet.  
 

FBL’s medlemmer har gratis adgang. 
 

 
 

 

 
 


