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Amtmandsboligen 
 
I januar sendte bestyrelsen et brev ud til en række relevante personer med 
forslag til, hvordan amtmandsboligen kan anvendes. Vores forslag gik i kort-
hed ud på at anvende stueetagen til en anderledes turistinformation samt til 
restaurant/café og overetagen til mødelokaler/kontorer eller til ”showroom” for 
kommunens kunsthåndværkere.  
Inden brevet blev sendt ud, havde jeg lejlighed til at mødes med borgmesteren, 
hvor vi talte om amtmandsboligen, og jeg overrakte ham brevet. 
Det viste sig, at kommunen var langt inde i forhandlinger med en meget seriøs 
investor, og sagen falder formodentlig på plads inden sommer. Det bliver i så 
fald kommunen, der på en eller anden måde skal bruge bygningen. 
   
 
Breve til Teknik- og miljøudvalget (TMU).  
 
I september måned sendte FBL et brev til TMU med en opfordring til at tage 
Nørrebro 5 ud af den bevarende lokalplan for Gl. Hjørring og udarbejde en 
selvstændig lokalplan for den matrikel. Baggrunden var, at man havde dispen-
seret så kraftigt fra kravene til huse i Gl. Hjørring, at det har været muligt for 
Home-ejendomsmægleren at bygge det domicil, der netop er blevet taget i 
brug, og at vi i FBL mente, at man derved havde svækket den bevarende lo-
kalplan alvorligt. 
I december måned sendte vi en påmindelse om brevets eksistens; men til vores 
forundring og utilfredshed har vi stadig ikke fået svar. 
Det har vi heller ikke på et brev, som umiddelbart efter nytår blev sendt til 

TMU med en opfordring til at udarbejde en overordnet skiltepolitik i kommu-
nen.  
 
 
Manglende respekt for lokalplanerne 
 
At borgere ind imellem ser stort på og omgår lokalplanen for deres matrikel er 
vel noget, man må forvente sig af livet, men at politikerne, allerede inden 
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blækket er tørt på en ny lokalplan, de selv udarbejder, er parate til at dispen-
sere fra den, er rystende. Det gælder lokalplanen for Gasværksbakken (som nu 
er blevet fin og skal hedde Svanelundsbakken), hvor bestyrerboligen erklæres 
bevaringsværdig, mens politikerne samtidig på forhånd har lovet ejer at give 
en nedrivningstilladelse. 
Et andet næsten parallelt eksempel er hjørnet af Skolegade/Christiansgade, 
hvor vi sidste år tabte slaget om det lille pakhus. Der blev udarbejdet en lokal-
plan, som var skræddersyet til det byggeprojekt, som nu er i gang. Men skønt 
der kun er tilladt franske altaner ud mod Christiansgave, har bygherren sat 
rigtige altaner op, hvilket straks er blevet lovliggjort med en dispensation fra 
den kun elleve måneder gamle lokalplan.   
 

 

Bygningsbevaringsråd måske et skridt nærmere 
 
I forbindelse med medlemsarrangementet i januar med Jørgen Bing oplyste 
han, at han meget gerne så en form for bygningskulturelt råd oprettet, og at 
han i løbet af foråret ville tage initiativ til at samle en gruppe, som kunne være 
med til at omsætte tanken til konkret virkelighed. Vi glæder os til at høre 
nærmere. 
 
 
Hjørring Bymidte 
 
Til borgermødet, som blev afviklet 7. februar, om Hjørring Bymidte var FBL 
repræsenteret med to fra bestyrelsen. Et helt centralt emne i drøftelserne var 
diskussionen om Østergades status som gågade. I FBL taler vi for at bevare – 
og udvikle – Østergade som gågade. Vores synspunkt er, at man skal arbejde 
på at gøre den attraktiv for de lokale borgere at opholde sig i, så skal gæsterne 
udefra nok komme. Det kræver, at man udnytter den solrige nordside til folke-
liv og overvejer, hvordan blæsten gennem gaden kan dæmpes. Desuden bør 
man udnytte, at der kan indrettes solrige pladser, hvor husrækkerne er gen-
nembrudt ved henholdsvis Vendelbopladsen og Brinck Seidelinsgade. Endelig 
bør de døde bankfacader gøres levende af butikker; bankernes kontorer kan 
være inde bag ved eller en etage oppe.   
 
 
Åbent hus: Rådhuset på Torvet i Hjørring, lørdag, den 2. april, kl. 13  
 
Den fine klassicistiske rådhusbygning fra 1834 åbnes lørdag, den 2. april, kl. 
13 - 16 for interesserede borgere.  
Man får denne eftermiddag lejlighed til at se huset indvendigt og høre om dets 
historie, dets kunstværker og dets funktion i en nutidig kommune – og dertil 
blive diverteret med kormusik fra husets første tid.  

Kl. 13.00:  Velkomst og korsang  
Søren Thirup, FBL byder velkommen, hvorefter Hjørring Kammer-
kor synger musik fra første halvdel af 1800-tallet, da rådhuset 
blev bygget. 

Kl. 13.40:  Tre foredrag 
Lone Venderby, Historisk Arkiv/Hjørring Kommunearkiv, fortæller 
husets historie og historier fra huset. 
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Sine Kildeberg, Vendsyssel Kunstmuseum, præsenterer de kunst-
værker, der er i bygningen. 
Hans Paludan, Hjørring Kommune, orienterer om, hvordan kom-
munen i dag anvender dette gamle hus.  

Kl. 14.20 og 15.00 gentages de tre foredrag, så der er mulighed for at høre 
dem alle tre. 
Arrangementet er blevet til i et samarbejde mellem FBL, Historisk Arkiv, Vend-
syssel Kunstmuseum, Hjørring Kammerkor og Hjørring Kommune.  
 
 
Landsforeningen inviterer til at følge ”I C.F. Hansens fodspor” 
 
I det seneste nummer af ”by & land” kan I læse om denne vældig spændende 
(og ret dyre) tur. Dette lille opråb for at minde om, at Landsforeningens arran-
gementer også er for jer. 
 

 

Kalenderen 
 
2. april:  Åbent hus i Råhuset på Torvet, Hjørring, kl. 13 – 16.  
13. april:  Bestyrelsesmøde 

10. maj:   Bestyrelsesmøde 

15. juni:  Bestyrelsesmøde 

 
 
 
Venlig hilsen 
Søren Thirup 
Formand for FBL-Hjørring 


