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Dette dejlige billede har Poul Andersen uden beregning tegnet til FBL’s nye hjemmeside 
http://www.fbl-hjoerring.dk/, hvor man vil finde det i billedstriben øverst på hver side. 
Den nye hjemmeside er et forsøg på at orientere om foreningens arbejde på en mere dy-
namisk måde. Under ’Nyheder - Aktuelt netop nu’ finder man en slags ”breaking news” 
med, hvad der sker i foreningen, og hvad bestyrelsen ellers kender til af begivenheder og 
emner af interesse for FBL’s medlemmer. Under ’Aktiviteter’ præsenteres sager og begi-
venheder, og der findes et arkiv, hvor man kan dykke ned i ældre skrivelser fra FBL. En-
delig er der nogle temaer af bygnings- og landskabskulturel karakter under opbygning. 
Billedstriben med Poul Andersens billede indeholder også fotos af to vekslende steder fra 
tegningen. Samlingen af fotos er imidlertid ikke komplet. Den er også under opbygning. 
Skulle der være et medlem med flair for fotografering, der har lyst til at drage rundt i 
kommunen og indfange motiverne, hører vi i bestyrelsen meget gerne fra vedkommende.   

 

http://www.fbl-hjoerring.dk/
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Arkitekturpris 
 
Hjørring Kommunes Arkitekturpris 2014 blev uddelt 1. oktober på Arkitekturens Dag. 
De bygninger, der kunne komme i betragtning, skulle være taget i brug i 2013. Som det 
fremgår nedenfor kan der både være tale om nybygning, tilbygning og ombygning. Det kan 
også dreje sig om restaurering eller facaderenovering. Skulle der blandt nyhedsbrevets 
læsere være nogen med kendskab til mulige emner til næste års arkitekturpris (bygninger 
taget i brug i 2014), er man meget velkommen til at gøre opmærksom på dem.  
De præmierede byggerier dette år er:  
 
Tilbygning til Hjørring Gymnasium 
Arkitekt: Bjerg Arkitektur A/S, Hjørring 
Bygherre: Hjørring Gymnasium 
 

Motivering: 

En vellykket tilbygning, som binder gymnasiets 
eksisterende bygninger fint sammen og danner 

en ny indbydende facade og velkomst. En sym-

patisk og harmonisk tilbygning, der er gen-

nemarbejdet funktionelt og æstetisk. Tilbyg-

ningen fremtræder med god materialevirkning 

og med mange fine detaljer. 
 
 

 
Ny bolig, Haldbjerg 6, 9800 Hjørring 
Arkitekt: Nørkær + Poulsen Arkitekter, 
Aalborg 
Bygherre: Kristine Kjeldsen Nielsen 
 

Motivering: 
En smuk og ydmyg villa, der udnytter den 

landskabelige placering og den skrånende 

grund fuldt ud. De store vinduespartier og hu-

sets niveaudeling giver en flot samhørighed 

med det omgivende landskab.  

Huset er på én gang enkelt, men også stærkt 
og konsekvent i sit formsprog. Det er opført i 

få, gedigne materialer og fremstår med mange 

elegante detaljer. 
 
 

Velkomst- og besøgscenter på Børglum Klo-
ster 
Arkitekt: Søren Kibsgaard, Skørping 
Bygherre: Anne og Hans Rottbøll 
 

Motivering: 
En vellykket restaurering og nyindretning af 

klosterets gamle hestestald til ny anvendelse. 

Restaureringen er gennemført med respekt for 

bygningens og stedets historie, med mange 

bevarede detaljer som formidler historien på 
fornem vis. Bygningen byder de besøgende 

velkommen og giver god plads til ophold og 

oplevelse. Restaureringen er en fin tilføjelse til 

stedets historiske lag.  

Foto: Bjerg Arkitektur A/S 

Foto: Nørkær+Poulsen Arkitekter 

Foto: Søren Kibsgaard 
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”Steder med sjæl – hvor er kulturarven i din kommune?” 
 

Det er titlen på en udstilling om bygningskultur, som kommer til Hjørring Kommune i 
november måned og opstilles i Sognegården i Løkken 4. – 13. november og i forhallen 

på Rådhuset i Hjørring 17. – 28. november.  
Det er Bygningskultur 2015, en indsats for bygningskulturarven i et samarbejde mel-

lem Kulturstyrelsen og Realdania, der tilbyder udstillingen til kommunerne. 
Bygningskulturarven rummer 

alt fra små, ydmyge skure til 
prægtige palæer og knejsende 

fyrtårne. Det kan være afdæm-
pede husmandssteder, storslå-

ede herregårde, rå fabrikker og 
hverdagens etagehuse. Udstil-

lingen sætter fokus på den 
byggede kulturarvs mange fa-

cetter og formidler hvad, hvor-
dan og hvorfor vi bevarer, an-

vender og udvikler historiske 
bygninger og miljøer i Dan-

mark.  
  

 

Generalforsamling 
 
Inden længe vil der blive udsendt indkaldelse til generalforsamling. Den finder sted 26. 
november. I år stiller bestyrelsen forslag om vedtægtsændringer, så der er god grund til at 
møde op. 
Indledningen til generalforsamlingen læg-
ges denne gang i hænderne på arkitekt 
Jørgen Ussing. Han vil i ord og billeder 
tage forsamlingen rundt til nogle af hans 
nyere bygninger i Hjørring med et par af-
stikkere ud i omegnen. ”Stedet fortæller 
selv hvilken arkitektur det ønsker”, siger 
Jørgen Ussing og tilføjer: ”Naturen, klima-
et og vores fine byggetraditioner i Vend-
syssel er mine uudtømmelige inspirations-
kilder”. Han har gennem mange år været 
optaget af at omsætte stedets karakter, 
lys, læ, udsigt, historie i en fysisk form, 
der bliver rammen om god funktionalitet i 
en oplevelsesrig arkitektur, der ikke nød-
vendigvis råber højt, men har noget på 

hjerte, som han udtrykker det. 

 

 
 
Venlig hilsen 
Søren Thirup 
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Dette sommerhus i Lønstrup, som Jørgen Ussing har tegnet, 

blev i 2012 præmieret af FBL. 

Udstillingen omfatter også en kulturarvscruiser – plancher i baggrunden. 


