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Hjørring, 4. juni 2015 

 

 

 

 

 

Til Hjørring Kommune 

 

 

 

Responsum fra FBL-Hjørring vedrørende fremtiden for Skolegade 6, Hjørring. 

 

 

Vi er i FBL-Hjørring glade for at få lejlighed til at drøfte fremtiden for bygningen Skolegade 6. 

  

Kommunen overvejer tilsyneladende tre spørgsmål i forbindelse med museets fraflytning fra 

bygningen: 

 

Hvilke funktioner kan lægges i bygningen? 

Skal bygningen sælges? 

Skal bygningen rives ned? 

 

Fra FBL’s side vil vi forholde os til spørgsmålene i omvendt rækkefølge. 

 

Nedrivning. 

I FBL finder vi, at nedrivning vil være en utrolig trist udgang på overvejelserne, fordi 

 bygningen har stor betydning for oplevelsen af bymiljøet på det sted, bl.a. med Skolegade 8 

som pendant i forhold til den sydlige indgang til Museumsgade. 

 bygningen udgør sammen med Det Gamle Rådhus, Købmand Schibsbyes gård (Nørregade 

21), Lysthuset ved Børsen (Vestergade 8), Skolegade 8 og Museumsgade 5 en fin samling 

empirebygninger i den gamle bydel. 

 bygningen fortæller væsentlig byhistorie, fordi den blev bygget i 1832 som det første 

amtssygehus og bevarede den funktion til 1890, hvor sygehuset flyttede til de arealer, der i 

dag rummer sygehusfunktion, og Skolegade 6 gik fra amtsligt til kommunalt eje. 

 bygningen synes at stå ganske solidt, selv om den er lidt forsømt i det mere overfladiske 

vedligehold. Taget er tæt, skønt slidt. Murværket i det sydøstre hjørne trænger til 

opmærksomhed, men lider også under, at nedløbsrøret er i stykker.  

 bygningen er udpeget som bevaringsværdig og omfattet af en lokalplan, der beskytter den 

med ret skrappe bestemmelser.  
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 kommunen har slået sig op som kulturarvskommune, hvilket burde forpligte moralsk til at 

værne om de bevaringsværdige bygninger, den selv ejer. 

 

Salg.     

Det kunne naturligvis være en mulighed at sælge, men FBL ser helst, at bygningen forbliver i 

kommunens eje. Derved sikres den bedste beskyttelse af bymiljøet omkring museet.  

Et salg kompliceres også af, at bygningen ligger på samme matrikel som Skolegade 4 og så klos op 

ad museets bygninger, at der ingen udenomsplads er. 

I FBL mener vi, at kommunen i sin strategi om frasalg af kommunalt ejede bygninger, må kunne 

skelne, så der tages hensyn til bygningernes bymiljømæssige værdi, kulturhistoriske værdi og 

affektionsværdi. 

 

Nye funktioner. 

FBL vil gerne tale for, at kommunen ikke arbejder ud fra den strengt forretningsmæssige devise: 

”Ingen benyttelse, ingen beskyttelse”, men omformer den således: ”Den bygning fortjener 

beskyttelse, derfor skal der findes benyttelse”. 

FBL kan umiddelbart pege på flg. muligheder for anvendelse: 

 bygningen udlejes til liberalt erhverv (fx advokatkontor, tegnestue eller klinik af en slags). 

 bygningen kommer til at referere til sin første tid som sygehus ved at rumme sygehusets 

historiske samling eller dele af den. 

 en del af bygningen, fx loftetagen, kunne rumme det ca. 50 m lange Hjørring-tapet, som en 

kreds af borgere er ved at fremstille. 

 

Forhåbentlig kan disse bemærkninger bruges i det videre arbejde. FBL-Hjørring stiller gerne op til 

nye samtaler om husets fremtid. 

 

 

 

Venlig hilsen 

 

Søren Thirup 

Formand for FBL-Hjørring 

 


