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TORVET I HJØRRING 

Den seneste måned har man, når man passerer Torvet i Hjørring, kunne se, hvordan to 

store bygninger har været omkranset af stillads: Det Gamle Rådhus og Høyrups Gård. Der 

er blevet foretaget facaderenovering begge steder, så de kommer til at fremstå friske igen 
trods deres høje alder. Det Gamle Rådhus er fra 1834 og Høyrups Gård fra 1880’erne. 

 
 

Høyrups Gård, hvor stilladset er væk 
igen, skal i denne runde også have nye 

vinduer – i oprindelig stil, naturligvis. 

Det er lykkedes at få fremstillet moderne 
vinduer med den oprindelige opspros-

ning til stueetagen. Det er en fin byg-
ning, som vi må være glade for, at man 

passer godt på. 
 

 
 

 

 
 

 
Det Gamle Rådhus trænger i 

høj grad også til nye vinduer; 
men det må vente til en se-

nere omgang. Glædeligt er 
det imidlertid, at man med 

murbehandlingen er gået 

grundigere og mere korrekt 
til værks end tidligere, så 

facaden forhåbentlig holder 
sig præsentabel i længere tid, 

end vi har været vant til.        

 
 

 
 

http://www.fblihjoerring.dk/
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HJØRRING KOMMUNES ARKITEKTURPRIS 2021 
 

Torsdag, 7. oktober, fandt uddelingen af Hjørring Kommunens Arkitekturpris sted i Kor-
nets Hus. Præmieringskomiteen, hvor FBL-Hjørring også har en plads, har i år besluttet 

at uddele én pris og tre hædrende omtaler. Ganske forventeligt gik arkitekturprisen til det 

ikoniske byggeri, Kornets Hus; men det glæder i en forening som FBL-Hjørring, at de 
hædrende omtaler er gået til projekter, der har drejet sig om restaurering og transformer-

ende ombygning.   
Her præsenteres modtagerne med billede og motivering:  
 
 

Kornets Hus – Arkitekturprisen 2021 
 

Bygherre: Kornets Hus 

Arkitekt: Reiulf Ramstad Arkitekter  
”Et enkelt og skulpturelt byggeri rej-

ser sig mellem marker og horisont og 
fortolker lokalt gårdbyggeri, som et 

vartegn der rækker ud i verden. 

Med vinkelhusets enkle greb får byg-
ningens funktioner en naturlig og klar 

opdeling og bindes samtidig flot sam-
men af fællesområdet, så duften af 

brød breder sig på tværs af bygnin-
gen. Det giver udstillingen om kornet 

en ekstra dimension.  
Byggeriets gennemførte taktilitet og 

varme nuancer, i husets indre og yd-

re, byder velkommen og inviterer til at 
forlænge besøget og til et snarligt gen-

syn”. 
 
 

Stakladen ved Tolne Skovpavillon – Hædrende omtale for god arkitektur 
 

Bygherre: Foreningen Tolne Skov-
pavillon 

Arkitekt: Erik Arkitekter A/S 
 

”Stakladen er et taktilt, enkelt og 

underspillet byggeri smukt rodfæ-
stet i kulturmiljøet og naturen ved 

Tolne Skovpavillon.  
Projektet er et nutidigt bud på et 

lokalt drevet forsamlingshus med 

en ny indretning, der giver stedet 
både funktionalitet og rumlige op-

levelser.  
Byggeriet er opført i enkle proporti-

oner i træ fra Tolne Skov, og fortol-

ker den oprindelige staklade, for-

nyer og genfortæller stedets histo-
rie”.   

Foto: Reiulf Ramstad Arkitekter 

Foto: Erik Arkitekter A/S 

http://www.fblihjoerring.dk/
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Byhus og gammel smedje i Løkken – Hædrende omtale for god arkitektur 

 
Bygherre: Mie Raunsmed Svane 
Arkitekt: Arkitekt Gitte Hansen og Kimthorsell Architects 

 
”Et vellykket eksempel på, at der 

ud af eksisterende og nedslidte 

bygninger, med det rette blik, kan 
skabes et inviterende byggeri, der 

bidrager til det lokale byliv.  
Smedjen og forhuset har gennem-

gået en fin transformation til et nyt 
og imødekommende hjørne i Løk-

ken bymidte og er inspiration til 
efterfølgelse for andre lokale byhu-

se. 

Stemningen fra ”det gamle Løkken” 
er indfanget samtidig med, at ind-

retningen er fornyet, og der er 
skabt læfyldte gårdrumsmiljøer, 

som både fremhæver kulturarven, 
men også peger fremad og skaber 

rammer for nye muligheder”.   

 
 
Vandtårnet i Tårs – Hædrende omtale for god arkitektur 

 
Bygherre: Tårs Vandværk  
Arkitekter: Erik Arkitekter A/S 

 
”Vandtårnet er transformeret til et 

nyt og moderne vartegn for Tårs.  
Transformationen har givet tårnet 

nyt liv og med de nye ”øjne” og det 
markante, røde trappetårn som 

rygrad, står det som en stolt vogter 
og skuer ud over Tårs og det om-

kringliggende landskab.  

Stedet er blevet et lokalt møde- og 
aktivitetssted og et mangfoldigt 

besøgsmål for alle”. 
 

 

 
 

 
 

 

Foto: Hjørring Kommune 

Foto: Erik Arkitekter A/S 

http://www.fblihjoerring.dk/
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UDVIKLINGSPLAN FOR OMRÅDET MED VRÅ GAMLE SKOLE 
 
Vi var nogle, der for små to år siden med vemod så Vestre Skoles statelige hovedbygning 

fra 1895 falde og nu ser punkthuse rejse sig på grunden i Dronningensgade i Hjørring. 

 
I Vrå ser skolehistorien ud til at blive en anden. Vrå Skole flyttes nu til nye bygninger; 

men den gamle hovedbygning fra 1911 er interessant både udvendig og indvendig, og i 
den udviklingsplan, der i øjeblikket modtager offentlige input, tænkes den forholdsvis sto-

re grund omdannet til klynger af små boenheder, hvor den gamle hovedbygning og den 
gamle gymnastiksal bevares til at rumme fællesfaciliteter som festlokale, hjemmekontorer, 

gæsteværelser, værksteder m.m.  
 

Der tænkes i at bygge videre på det kreative miljø, som allerede findes i Vrå, og den nær-

liggende højskole kan måske også se muligheder i en bevarelse.  
 

Billederne nedenfor er fra 1911.  

 

                 
 
 

 
Søren Thirup 

Formand, FBL-Hjørring 
 

http://www.fblihjoerring.dk/

