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Fotografering af bevaringsværdige bygninger 

 
FBL’s opgave med at fotodokumentere de bevaringsværdige bygninger i kommunen er ved 
at være afsluttet. De sidste bygninger fotograferes nu i første halvdel af oktober. Da der 
blev fotograferet i Hjørring i september var Nordjyske forbi. Se her:  
http://nordjyske.dk/e-avis/nyheder/105-huse-skal-registreres/8f66dbac-c4a0-498e-
9494-47db6aa6bb90/4/1513  
Ovenfor vises med to billeder, at bevaringsværdige bygninger er et vidt begreb. Udpegnin-
gen af svendehjemmet i Vendelbogade (til venstre) lige over for Vendelbohus er vel i højere 
grad baseret på kulturhistoriske værdier end arkitektoniske, mens de arkitektoniske vær-
dier nok har været det centrale for udpegningen af Christiansgade 24. 

 
 

Uddeling af kommunens arkitekturpris 
 

I år blev Hjørring Kommunes Arkitekturpris uddelt 7. oktober. 
Da kun bygninger, der er taget i brug i 2014, kunne komme i betragtning, var feltet for-
holdsvis begrænset. Alligevel er fire projekter blevet præmieret, og de viser bredden i 
præmieringsmulighederne på flere parametre: restaurering-nybyggeri, helårsbeboelse-
fritidshus, bygningen-omgivelserne, virksomhed-familie. 
Foreningens medlemmer og øvrige læsere af nyhedsbrevet er meget velkomne til at gøre 
foreningens bestyrelse bekendt med mulige emner til næste års pris. 
Dette års prismodtagere:  

http://nordjyske.dk/e-avis/nyheder/105-huse-skal-registreres/8f66dbac-c4a0-498e-9494-47db6aa6bb90/4/1513
http://nordjyske.dk/e-avis/nyheder/105-huse-skal-registreres/8f66dbac-c4a0-498e-9494-47db6aa6bb90/4/1513
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Restaurering og nyindretning af  
Amtmandsbolig og haveanlæg, Hjørring 
Arkitekt: Kjaer & Richter, Preben Skaarup 
Landskab 
Bygherre: Realdania Byg 
 

Motivering: 

En smuk og fuldendt restaurering og indret-

ning af en historisk bygning til nutidige funkti-

oner. Restaureringen er gennemført til perfek-

tion og med stor omhu ned til mindste byg-

ningsdetalje i respekt for husets arkitektur, 
materialer og håndværksmæssige detaljer.  

Haveanlægget er genskabt i et forenklet udtryk 

med udgangspunkt i den oprindelige dispone-

ring. Haven indbyder til ophold og fungerer 

som en ny fodgængerpassage midt i byen. 
 

 

 
  

Nyindretning af ankomst- og udearealer 

Novo Nordisk, Hjørring 
Arkitekt: byMUNCH, by- og landskabsdesign 

Bygherre: Novo Nordisk 
 

Motivering: 

En inspirerende nyindretning af ankomst- og 
udearealer ved Novo Nordisk, som skaber en 

landskabelig iscenesættelse af virksomhedens 

innovative og bæredygtige profil. Der er arbej-

det poetisk og sanseligt med stedets mulighe-

der. Med små virkemidler og fine detaljer er der 

skabt et effektfuldt og oplevelsesrigt anlæg til 
glæde for såvel gæster som ansatte. 
 
 
 

Renovering og omdannelse af 
Tolne Købmandsgård 
Arkitekt: bygherren 
Bygherre: Brittha og Søren Mose 
 

Motivering: 

En sympatisk renovering der er gennemført 

med sans for bygningernes historie og hånd-
værksmæssige detaljer. Genanvendelse af op-

rindelige vinduer og enkelte andre gamle byg-

ningsdele, som nu naturligt indgår i bygnin-

gernes nye funktion som bolig, er inspiration 

til efterfølgelse. Huset er et vellykket eksempel 
på, hvordan man kan skabe nyt liv i kulturhi-

storiske bygninger i landsbyer og landdistrikt 

uden, at alle de historiske værdier går tabt. 
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Nyt sommerhus,  
Tornby 

Arkitekt: Bjerg Arkitektur 
Bygherre: Susanne Fibiger og Niels Jensen 
 

Motivering: 
Et nyt, moderne sommerhus, der skiller sig ud 

med en meget stringent og tidstypisk arkitek-

tur, og som på fineste vis indpasser sig i det 

karske klitlandskab både i disponering og i 

materialitet. Huset er velordnet, minimalistisk 

og konsekvent gennemført i få velvalgte mate-
rialer og med fine detaljer både ude og inde. 
 

 

Generalforsamling i november 
 
I år finder foreningens generalforsamling sted onsdag, den 
25. november. 
Traditionen tro vil der inden generalforsamlingen være et 
foredrag, denne gang om projektet ”Løkkensvej – Lev godt, 
lad det gro”, der beskriver en samlet plan for transforme-
ring af landsbyerne langs Løkkensvej, fra seks traditionelle 
landsbyer på deroute til et fælles attraktivt beboelsesland-
skab. Vi har formået planlægger, arkitekt Bente Mouritzen, 
Hjørring Kommune, til at komme og præsentere projektet.  
Ekstra aktuel bliver denne præsentation, da projektet er et 
konkret eksempel på den tankegang, der ligger til grund 
for kommunens plan- og udviklingsstrategi PLUS 15, som 
netop her 1. oktober er blevet præmieret med Byplanpri-
sen 2015. Tankegangen i strategien er, at der skal investe-
res i de områder, som har potentiale for vækst og udvik-
ling, og at der skal tilpasses i de områder, hvor udviklin-
gen er gået i stå, for derved at skabe nye kvaliteter begge 
steder. 
En egentlig invitation til generalforsamlingen udsendes 
senere. 

 

 

Besøg hjemmesiden 
 

 
 

Jeg vil gerne slå et slag for foreningens hjemmeside, hvor man i nogen udstrækning kan følge 
med i, hvad bestyrelsen laver. Under ”Nyheder” og ”Aktiviteter” kan man ud over nyheder og 
arrangementer se, hvilke kommunale sager, foreningen involverer sig i, og under ”Arkiv” kan 
man finde alle høringssvar fra de seneste 3-4 år. 
Adressen er: http://www.fblihjoerring.dk/   
 
Venlig hilsen 
Søren Thirup 
Formand for FBL-Hjørring 
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