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Hjørring Kommunes Arkitekturpris 2019 

 

Tirsdag, 1. oktober, fandt uddelingen af Hjørring Kommunens Arkitekturpris sted i by-

rådssalen. FBL-Hjørring er repræsenteret i præmieringskomiteen med foreningens for-

mand. Der blev i år uddelt én pris og to hædrende omtaler. Her præsenteres modtagerne 

med billede og motivering: 

 

Villerup Hovedgaard, Skallerup 

 

Arkitekt: E+N Arkitektur 

Bygherre: Vibe Gro og Johannes Falk 

 

Prismotivering: 

Med stor æstetisk sans er den historiske Vil-

lerup Hovedgaard på smukkeste vis transfor-

meret til hovedsæde for en moderne, bære-

dygtig virksomhed, der dyrker og forarbejder 

pil.  

Restaureringen er gennemført med et overbe-

visende og vellykket arkitektonisk greb. Ste-

dets historie tilføres nye oplevelsesrige lag, 

som giver anlægget sin egen særlige identitet, 

hvor pil indgår som et stærkt og visuelt virke-

middel i facadebearbejdning og materialevalg.  

Den nænsomme restaurering respekterer tidens spor og den oprindelige bygningskultur og 

formidler konstruktionernes smukke og funktionelle enkelthed.  

Villerup Hovedgaard er et helt igennem særegent og smukt eksempel på restaureringsarbejde, 

med vellykkede tilføjelser af nyt til gammelt. 
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Klitpladsen, Løkken 

 

Arkitekt: Skaarup Landskab, maa, mdl 

Bygherre: Hjørring Kommune og borgere og foreninger i Løkken 

 

Hædrende omtale: 

En velproportioneret og vellykket omdan-

nelse, der skaber et nyt mødested for menne-

sker og forbindelser, og som på fin vis forener 

byens liv med havet og strandens mange ind-

tryk. 

Pladsens arkitektur og multifunktionelle an-

vendelse demonstrerer indlevelse i stedet, in-

viterer til ophold og aktiviteter, og spiller godt 

sammen med byens puls og sæsonernes skif-

ten.  

Med klitmotivet, rå detaljer og velvalgte mate-

rialer får pladsen sin særlige karakter og en fin visuel sammenhæng med Løkken Læmole og 

Torvet, der tilsammen danner en ny fortælling og sammenbindende signatur for Løkken. 

 

Nyt sommerhus, Klitrenden 9, Lønstrup     

 

Arkitekt: Sofie Maj Andersen, Arkitekt, Cand. Polyt. Arch og Jørgen Ussing Arkitekt, MAA, MDD 

Bygherre: Gitte Adamsen og Lasse Jensen  

 

Hædrende omtale: 

Et lille, gennemdesignet sommerhus, der med 

sine proportioner og materialer ydmygt til-

passer sig områdets historiske udstykning og 

den unikke beliggenhed på kanten af havet.  

Sommerhuset demonstrerer, at selv med me-

get få kvadratmeter til rådighed, kan der med 

omtanke og dygtighed skabes kvalitet og ar-

kitektonisk oplevelse. 

Sommerhuset er til stor inspiration for frem-

tidige bygningsomdannelser i det følsomme 

og bevaringsværdige sommerhusmiljø. 
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Ny bydel på vej, hvor den tidligere Vestre Skole ligger 
 

Grundsalgskonkurrencen ved-

rørende området omkring den 

tidligere Vestre Skole i Hjør-

ring blev vundet af Arne An-

dersen, Vrå, med et projekt 

tegnet af Bjerg Arkitektur. Det 

består af otte punkthuse i op 

til 6 etager. Det grønne mellem 

bygningerne er et væsentligt 

element, og man ønsker at 

skabe bedre forbindelse mel-

lem byen og Christiansgave.  
 

FBL-Hjørring har i forbindelse 

med en netop gennemført for-

debat afleveret et høringssvar, 

hvor vi problematiserer flere 

forhold bl.a. nedrivning af sko-

lens gamle hovedbygning, at 

man vil opføre højhuse i by-

midten, og projektets indvirk-

ning på Christiansgave. Hø-

ringssvaret kan læses på for-

eningens hjemmeside - her: 

http://www.fblihjoer-

ring.dk/?page_id=220 
 

Udarbejdelse af en lokalplan er næste skridt i processen. Man regner med, at det praktiske 

arbejde kan gå i gang i løbet af næste år. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ny bydel. Visualisering fra Bjerg Arkitekturs konkurrenceprojekt 

http://www.fblihjoerring.dk/
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Fint projekt i Løkken: Tidligere købmandshandel bliver ferielejligheder  

 

Til sidst et billede fra et projekt, hvor det at bevare står helt centralt. Den gamle købmands-

gård på hjørnet af  Harald Fischers Vej og Furrebyvej i Løkken er under restaurering og 

omdannelse for at kunne rumme en række ferielejligheder. Det er tanken, at bygningerne 

udvendigt skal fremtræde, som da de blev opført i 1925. 

 

 
Visualisering fra projektmaterialet 

Ejeren af bygningerne, Mie Svane har lagt restaureringsarbejdet i hænderne på kimthorsell 

architects aps og Tri Consult fra Aarhus.  

 

I købmandsbutikken skal der efter planen være både reception og købmandshandel, og 

man forventer projektet færdigt til sæsonen 2020.   

  

 

 

Søren Thirup 

Formand, FBL-Hjørring 
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