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Uddeling af kommunens arkitekturpris 
 
På arkitekturens dag, mandag, 2. oktober, blev Hjørring Kommunes Arkitekturpris 2017 

delt ud. Ud over tre prismodtagere havde man i år som noget nyt indført hædrende omtale, 

som blev givet til fire kandidater. Her præsenteres såvel prismodtagere som modtagere af 

hædrende omtale med billede og motivering: 

Rubjerg Knude Fyr og ankomstområde 

Arkitekt: Bessard’s Studio og JA JA Architects  
Bygherre: Naturstyrelsen, Vendsyssel 
 

Prismotivering: 

Med et raffineret greb tilfører den nye trappeinstal-

lation i Rubjerg Knude Fyr en betagende oplevelse 

af dette dramatiske sted på kanten af - og højt hæ-

vet over – havet. Turen ad den transparente trappe 

er i sig selv en overraskende oplevelse, hvor lyset og 

husets historie formidler stedets helt særlige magi.  

Tilføjelsen af nye elementer i både fyr og langs sti 

understreger med sin rå og uforfærdede enkelhed 

de historiske spor og gør stedets foranderlighed 

både nærværende og tilgængelig. Det nye ankomst-

område fuldender en helhedsorienteret oplevelse af 

stedet. 

 

Nyt sommerhus i Løkken 
Arkitekter: Signe Birkedal og Christian Finderup, arkitekter maa 
Bygherre: Signe Birkedal og Christian Finderup,  

 

Prismotivering: 

Et stringent og tidssvarende sommerhus, der med 

enkle rammer sætter stemningen for en autentisk 

sommerhusoplevelse ved Vesterhavet. Huset er, 

såvel udvendigt som indvendigt, formet med raffi-

nerede virkemidler og i særklasse velovervejede 

detaljer. Huset udtrykker sig stærkt med sin klare 

form og stilfærdige materialeholdning i omgivelser-

nes mangfoldige sommerhuslandskab.  

http://www.fblihjoerring.dk/
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Vendsyssel Teater 
Arkitekt: Schmidt Hammer Lassen Architects  
Bygherre: Vendsyssel Teater og Hjørring Kommune 

 

Prismotivering: 

Vendsyssel Teater er et på én gang både pragmatisk 

og ekstravagant hus, som elegant tilpasser sine 

volumener til omgivelserne og skaber nye rum og liv 

i byen. Det er et venligt hus, der trods sin størrelse 

har en intim og meget generøs atmosfære. 

Bygningen afspejler en markant teaterinteresse 

blandt borgerne og er blevet til et markant vartegn i 

Hjørrings bybillede. De transparente facader åbner 

for kig til det liv, som udspiller sig både inden- og 

udenfor teaterets mure og byder alle velkommen i 

det kreative miljø. 

 
Superstien i Vrå 
Arkitekter: Rambøll, Byudvikling & Landskab 
Bygherre: Vrå Beboer- og Erhvervsforening 

 

Hædrende omtale: 

Med den ny cykel- og gangforbindelse i Vrå er der 

skabt en spændende genvej fra øst til vest. Ved at 

bruge naturen som iscenesættende ramme og ud-

nytte en nødvendig regnvandshåndtering, er det 

lykkedes at forene det sanselige med det praktiske. 

Borgerne i Vrå har fået et nyt mødested og en helt 

ny tværgående rygrad, som byen kan udvikle sig 

omkring.  

Over tid vil området kunne udvikle nye biotoper og 

tiltrække ny flora og fauna, som vil give nye og 

overraskende sanseindtryk. 

 
Tilbygning til rederiet Isafold, Hirtshals  
Arkitekt: Arkitektfirmaet Hovaldt 
Bygherre: Rederiet Isafold 

 

Hædrende omtale: 

I det rå havnemiljø ligger denne erhvervsbygning 

med en dristig, gylden tilbygning på toppen og rager 

op over de andre i Hirtshals. Som et ”golden eye” 

ligger Isafolds nye kontorlokaler og skuer ud over 

by, havn og hav og skaber et arbejdssted ud over 

det sædvanlige med tæt interaktion imellem de an-

satte på havet og de ansatte på havnen. 

 

  

http://www.fblihjoerring.dk/
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Omdannelse af typehus til moderne fritidsbolig 
Arkitekt: Anders Halsteen maa 
Bygherre: Annetta Elmo og Anders Halsteen 

 

Hædrende omtale: 

En vellykket transformation af et ældre, identitets-

løst typehus til et smukt, oplevelsesrigt fritidshus i 

landlige omgivelser. Med en sikker hånd og et 

skarpt blik er det lykkedes at binde husets ydre og 

indre kvaliteter sammen og opnå en helt ny helhed, 

der med sin nye materialitet og detaljerigdom pirrer 

sanserne, og bringer huset i en ny dialog med land-

skabet omkring.  

 

 
Ny dagligvarebutik, Hirtshals 
Arkitekt: Kjær & Richter 
Bygherre: K/S Dagligvarer Hirtshals 

 

Hædrende omtale: 

Bygningen er et fint eksempel på, hvordan en ny 

dagligvarebutik kan bidrage til at danne byrum til 

glæde for byens borger og gæster. Med det helt sær-

lige, arkitektoniske greb, er bygningen udført med 

stor respekt for sin markante nabo, det gamle råd-

hus. 

 

 

 

Gården på væggen 
 

Onsdag, den 30. august, var vi 12 med-

lemmer samlet til rundvisning i museets 
udstilling ”Gården på væggen”.  
 

Det var meget interessant at have man-
den bag udstillingen, vores næstfor-
mand Niels Bendsen, til at vise rundt og 
fortælle om gårdmalerier som genre, om 
teknik og funktion, om konkurrencen 
med luftfotografierne og ikke mindst om 
de menneskeskæbner, der gemte sig bag 
malerne.  
 

Over kaffen bagefter gik snakken frit og livligt, og der var forbløffelse over, at det er så van-
skeligt, som Niels fortalte, at få andre inden for museumsverdenen både de historiske og 
kunstmuseerne til at interessere sig for dette emne. 

  

 

http://www.fblihjoerring.dk/
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Sylvius Knutzens teatersal 
 

Vendsyssel Teater blev åb-
net i januar i år og har lige 
modtaget Hjørring Kommu-
nes Arkitekturpris. Jo, der 
er noget at være stolt af. 
Men også for 110 år siden 
var der noget med Hjørring 
og teater. Da åbnede man 
teatersalen, som vi kender 
fra Vendelbohus. Den var 

målt med datidens målestok 
lige så fantastisk som den 
nye i dag. Den kunne rum-
me kulisser, som blev pro-
duceret til Det Kongelige 
Teater.  
 

Teatersalen blev tegnet af 
arkitekten Sylvius Knutzen, 

som vi mest kender fra stationsbygningerne langs Hirtshalsbanen og de hedengangne baner 
til Hørby og Løkken-Aabybro, men han har også tegnet den fornemme retsbygning i Jernba-
negade i Hjørring. 

 
I Weilbachs Kunstnerleksi-
kon kan man under Sylvius 
Knutzen læse: ”Hjørring 
Teater var stort tænkt og 
teknisk set en bedrift. Byg-
ningen var enkelt udført 
med klassicistisk facade og 
frontonudsmykning, som 
ikke er genopført efter 
branden i 1957. Teater-

rummet med 450 pladser er 
kun udsmykket med spejle 
og kranse af stuk på loftet 
omkring loftbelysningen og 
nogle store prismekroner. 
På de tre af salens sider 
løber en balkon. Rummet er 

rektangulært og kan om-
dannes til festsal, ved at 

gulvet, som er skråt og anbragt på jerndragere, bliver sænket til vandret”. 
 
Det er en smuk teatersal, som vi også kan være stolte af, men med de diffuse og tøvende 
formuleringer, de kommunale politikere kommer med om stedets fremtid her i 110-året for 
salens opførelse, kan man nok blive bekymret for, hvilke vilkår Vendelbohus går i møde, for 
der synes stadig at være brug for den gamle teatersal – og Vendelbohus i almindelighed. 
 

  

  Teatersalen for omkring 100 år siden. Billede fra Historisk Arkiv, Hjørring. 

 Teatersalen i dag. Billede fra "Magiens huse" af Alette Scavenius 

http://www.fblihjoerring.dk/
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Besøg i Håndværkerstiftelsen 

 
Mandag, den 30. oktober, kl. 16.30 bliver der mulighed for 
et fyraftensbesøg for foreningens medlemmer på Håndvær-
kestiftelsen, Vendiavej 1, Hjørring, som Hjørring Private 
Realskole har ombygget og lavet tilbygning til. 
 

Vi skal høre om bygningens historie og om det aktuelle om-
bygningsprojekt, og så skal vi rundt og se resultatet. 
 

Der kommer en særskilt invitation, men reserver dagen al-
lerede nu. 
 

 

Generalforsamling i november 
 

Generalforsamlingen i FBL-Hjørring finder i år sted mandag, den 20. 
november.  
 

Som det måske er kendt, er der planer om at opføre Kornets Hus, et 
videns- og inspirationscenter, på Guldagervej i forbindelse med Auri-
ons virksomhed. Det har vi fundet så interessant, at vi har fået Peter 
Hermansen, som er projektleder, til at komme og indlede generalfor-
samlingen med at fortælle om disse planer. 

 

En egentlig indkaldelse til generalforsamling sendes ud ved månedsskiftet okto-
ber/november. 

 
Venlig hilsen 
 

Søren Thirup 
Formand, FBL-Hjørring. 
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