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Udtalelse vedr. renovering af Vendelbogade 11, Løkken
Vendelbogade 11 dateres til 1850 i ”Registrant til lokalplan nr. 4.2.0.0”. Facaden mod Vendelbogade fremstår temmelig oprindelig, selv om huset i årene 1973 – 1994 har gennemgået en række
om- og tilbygninger, som især har haft indflydelse på gårdsiden. Kvisten på gadesiden er dog tilført
i 1981. Huset er en del af et såkaldt rækkehus – øst-vestvendte, sammenbyggede huse gavl ved gavl
– som er karakteristiske for Løkken.
Med tilskud fra byfornyelsespuljen for Løkken vil ejer renovere på husets gadeside ved udskiftning
af samtlige vinduer både i facade og kvist. Selve kvisten skal også renoveres. På gårdsiden fornyes
der døre og vinduer, og skorstenen renoveres.
Idet vi regner med, at der bliver tale om bondevinduer, som de eksisterende, og at nye døre vælges
med stor omtanke for husets stil og alder, har FBL-Hjørring ingen indvendinger mod udskiftning af
døre og vinduer. Det er absolut en bevaringsmæssig forbedring, at de nye vinduer bliver med plane
ruder og ikke med buede som i de eksisterende vinduer. Det er også en udmærket idé af fastholde
farvekombinationen med røde vinduer/døre og hvidt murværk.
Kvisten føjer sig stilmæssigt fornuftigt til huset. Vi forestiller os, at en renovering ikke vil ændre på
størrelse og form. Vi er ikke imod en renovering af kvisten, men kan ikke anbefale, at den beklædes
med zink. Det vil efter vores vurdering tilføre kvisten en tyngde og voldsomhed, som ikke bliver
mindre af, at en del af kvistens front fremstår som mellemstykke mellem de to vinduer. I bogen
”Bevaringsguide for Bedre Byggeskik-huse” står der på side 56:
”Kvistfronterne var aldrig klædt ind i zink. Hvis der var zink på flunkerne, sluttede
zinken med en såkaldt blindfals præcis ud for selve fronten. I nyere tid er det blevet
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moderne at dække fronten helt eller delvist ind med zink. Dette giver kvistene et alt
for voldsomt og iøjnefaldende udtryk”.
Bogen handler ganske vist om Bedre Byggeskik; men den stilart baserede sig på ældre dansk byggestil, og derfor er betragtningen også relevant i nærværende sammenhæng. FBL-Hjørring vil anbefale, at kvisten får en træbeklædning, dog ikke 1 på 2 beklædning som den eksisterende. Flunkerne
kan evt. beklædes med zink; men fronten bør være i træ og fremstå hvid, så den har samme farvebalance med vinduerne som facaden.
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