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Vedr. forudgående offentlighed for etablering af et videns- og inspirationscenter med 

tilknytning til Bageriet Aurion 

 

 

Landskabet omkring Bageriet Aurion er fladt og uden særligt værdifulde karakteristika. 

Bebyggelsen i landskabet ligger jævnt spredt og fremtræder temmelig forskelligt fra anlæg til 

anlæg. 

 

Det er FBL-Hjørrings opfattelse, at det omgivende landskab ikke stiller særlige krav til det nye 

byggeris indpasning. Det vil imidlertid være en fordel, hvis videns- og inspirationscentret 

arkitektonisk kan være med til at samle Bageriet Aurions bygningskompleks.  

 

Set fra nord, den ene ankomstretning, er bygningskomplekset meget sammensat og gør sig 

bemærket som et anderledes element i landskabet. Det har et klondyke-udtryk, som på den ene side 

har et præg af tilfældighed og knopskydning, men som på den anden side rummer en vis charme – 

en slags fodformet, biodynamisk udtryk. Set fra syd, den anden ankomstretning, fremtræder 

bygningskomplekset derimod som store, ret stramme geometriske figurer i samme lyse nuance - et 

mere industrielt udtryk. 

 

Det nye videns- og inspirationscenter kunne måske ”gå i tæt dialog” med det eksisterende byggeri 

ved både at gå lidt i højden og korrespondere med møllen, tage afsæt i det lyse, rolige industrielle 

udtryk og samtidig gøre en dyd ud af den fodformede charme og trække den med over til sydsiden 

af komplekset som et krydrende element i nybyggeriet. På den måde kunne centret få en synlighed, 

som en sådan virksomhed nok vil være interesseret i. 

 

Det er imidlertid vigtigt, at det nye byggeri ikke bliver et nyt selvstændigt landskabselement, men 

placeres så tæt på Bageriet Aurions eksisterende bygninger, at de med det nye kan fremstå som et 

samlet kompleks. Der bør ikke ske en yderligere fragmentering af landskabet på det sted.   

 

 

Venlig hilsen 
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