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Åbent hus i Rådhuset og Sommerudflugt til Den Gamle By  
 
Siden sidste nyhedsbrev har vi i foreningen haft to arrangementer. 
Det første var 2. april med åbningen af rådhuset på Torvet. Der var lidt over 
100 gæster, og størstedelen var med fra starten, hvor Hjørring Kammerkor i 
byrådssalen satte stemningen med musik fra tiden omkring rådhusets opførel-
se.  
Derefter var der små foredrag af Lone Venderby, Sine Kildeberg og Hans Palu-
dan om henholdsvis rådhusets historie, kunsten på rådhuset og rådhusets 
brug i dag. Tre ret forskellige, men interessante vinkler, der var med til at give 
huset karakter. 
Det andet arrangement var den traditionelle sommerudflugt, som fandt sted 9. 
juni. I år har Museumsforeningen haft hovedansvaret for arrangementet. Tu-
ren gik til Den Gamle By i Århus, specielt for at se opførelsen af Hjørring-
huset, der indtil for et par år siden lå på Wenbovej. 
Et særligt forhold ved husets historie er, at en meget stor del af byggemateria-
lerne har vist sig at være genbrug fra den bygning, der i sin tid måtte vige 
pladsen for Discontobankens bygning (ved Jyske Bank).  
Otte murere arbejdede på genopførelsen, og det udvendige arbejde forventes 
færdigt i løbet af efteråret.  
 
 
Nye lokalplaner 
 
Bestyrelsen har her i foråret gjort indsigelse mod en lokalplan for en ny færge-
terminal i Hirtshals. Vores ærinde var at gøre det hele så diskret som muligt. 

Især selve landgangsanlægget, som bliver meget højt, forsøgte vi at få gjort 
mindre, men uden held. 
I øjeblikket ser vi på to lokalplaner, som nok bør have foreningens bevågen-
hed. Den ene drejer sig bl.a. om projektet på Garni-grunden. Der er uden dis-
kussion tale om spændende og anderledes arkitektur, men man kan spørge, 
om bygningen er placeret det rigtige sted? Er byggeriet for højt? Er der for me-
gen trafik tæt op ad? Hvordan passer bygningen ind i omgivelserne? Skal den 
ikke i dialog med de omgivende byggerier gennem fx volumen, proportioner, 
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facaderytme eller materialer? Vil det bedste måske være, at stedet ikke bliver 
bebygget? En lang række spørgsmål presser sig på. 
Den anden plan drejer sig om udstykning af det grønne område mellem Ska-
gensvej og H.C. Andersensvej. Der bekymrer det os, at man er ved at sætte en 
prop i en grøn kile og svække Det Grønne Hjørring.  
Fristen for høringssvar er sidst i august, så vi i bestyrelsen vil meget gerne 
høre kommentarer fra medlemmerne inden bestyrelsesmødet i august. 
Lokalplanerne findes på kommunens hjemmeside under ’Politik og Nærdemo-
krati’  ’I høring lige nu’,  
(http://www.hjoerring.dk/Politik-og-Naerdemokrati/I-hoering-lige-nu.aspx). 
 
 

Besøg på Villerup, torsdag, den 18. august, kl. 19 
 
Vi ser frem til et par hyggelige timer, hvor Vibe Gro Falk vil fortælle om går-

dens historie og ikke mindst om, hvordan den er blevet restaureret, og hvor-
dan man i dag finder anvendelse for de historiske bygninger. Tilmelding til 
formanden på e-mail eller telefon. 
 
 
Hjørringhuse på receptkuverter, torsdag, den 13. oktober, kl. 19.30 
 
Vi har formået Henrik Lintner, Svane Apotek, til at fortælle om sine motivvalg 
af interessante huse fra Hjørring til apotekets receptkuverter gennem flere år. 
Vi håber på en spændende aften i Museumsgade 2, hvor et engageret publi-
kum vil være med til at sætte ekstra kulør på Henrik Lintners oplæg. 
 
 
Kalenderen 
 
18. august:  Besøg på Villerup, kl. 19   
15. august:  Bestyrelsesmøde 

14. september:  Bestyrelsesmøde 

11. oktober:  Bestyrelsesmøde 

13. oktober:  Hjørringhuse på receptkuverter, kl. 19.30 
 
 

God sommer! 
Jeg vil ønske alle medlemmer en god sommer og ser frem til efterårets arbejde 
og arrangementer. 
 
 
 
Venlig hilsen 

Søren Thirup 
Formand for FBL-Hjørring 
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