
F B L - H J Ø R R I N G 
 

 
Formand: Søren Thirup 

formanden@fblihjoerring.dk 
Tlf.: 9890 3303 

 

  
 F B L – H J Ø R R I N G 1  
 www.fblihjoerring.dk 
 

 
NYHEDSBREV 

 

December 2016 
 
 
 

Generalforsamling 2016 
 
Ved årets generalforsamling torsdag, den 24. november, var 21 personer mødt frem. De 
hørte som indledning Per Mack Andersen fortælle engageret om sit bevaringsværdige hus 
og de ejere, det har haft i sin 100-årige historie. Ved skæbnens tilfældighed og en bevidst 
holdning hos Per Mack står huset såvel udvendigt som indvendigt meget oprindeligt. 

 
Generalforsamlingen forløb uden 
brydninger. I forbindelse med beret-
ningen blev der bedt om nærmere 
forklaring på, hvad begrebet ”værdi-
fulde kulturmiljøer” dækker (se ny-
hedsbrevets næste punkt). Det blev 
endvidere foreslået, at foreningen 
med henblik på medlemshvervning 
kontakter ejerne af alle nyudpegede 
bevaringsværdige bygninger med en 
lykønskning og en orientering om 
foreningen.  
 
Der blev vedtaget uændrede kontin-
gentsatser i 2017. Således koster 

personligt medlemskab fortsat 175 
kr., familiemedlemskab 225 kr. og 
firmamedlemskab 400 kr.       

 
Der var genvalg til såvel bestyrelsesposter som suppleantposter. Revisorposten blev nybe-
sat af Inge-Lis Tordrup, da Elisabeth Friis-Rødel ønskede at træde tilbage. 
 
Efter konstituering ser bestyrelsen således ud: 
Formand/sekretær: Søren Thirup, Hjørring 
Næstformand: Niels Bendsen, Hjørring  
Kasserer:  Mogens Thøgersen, Hjørring 
  Kjeld Poulsen, Hjørring  
  Peter Norskov Kristensen, Hjørring    
Suppleanter: Esther Mortensen, Hirtshals 
  Vibe Gro Falk, Skallerup 
 
 

"Et hus og dets beboere", Christiansgade 24, Hjørring 
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Værdifulde kulturmiljøer – hvad er det? 
 
Forlag til Hjørring Kommuneplan 2016 er netop nu i høring. Kommuneplanen omfatter 
også værdifulde kulturmiljøer. Det har den tidligere kommuneplan også gjort, men hidtil 
har de præsenteret sig som lidt af et sammensurium. Mange var overtaget fra det heden-
gangne amt, og en del var udpeget i forbindelse med Kulturarvskommune-projektet. Nu er 
de alle imidlertid blevet revideret og præsenteres i et katalog, alle efter samme skabelon.  
 
Et værdifuldt kulturmiljø er et område i kommunen, der på særlig måde er med til at for-
tælle stedets historie. Det kan dreje sig om klitområder med sandflugt og kystnedbryd-
ning, det kan dreje sig om gamle fiskerlejer, om tidlig sommerhusbebyggelse, om klostre 
og hovedgårde. Det kan dreje sig om landsbymiljøer, bl.a. landsbyen, hvor bygningerne 

ikke længere har den funktion, de oprindeligt havde, f.eks. mejeriet, skolen, brugsen, fo-
derstofhandlen og stationen, som imidlertid stadig kan være med til at ”fortælle”, hvilken 
by der engang fandtes her. Det kan dreje sig om landbrugsbygninger af forskellig art, ek-
sempelvis en række ens husmandsbrug, der i dag ikke drives mere som landbrug, men 
stadig fortæller om en udvikling i landbruget omkring 1900, og om bymiljøer, der fortæller 
om byernes opståen og udvikling. Det kan også omhandle fortidsminder, jernbaner og 
grønne anlæg.  
 
Alle er de udpeget, fordi kommunen i sin planlægning skal tage hensyn og forsøge at be-
vare de særlige karakteristika, som er det enkelte kulturmiljøs udpegningsgrundlag. Des-
værre er der ikke særlig jura, der beskytter miljøerne. Beskyttelsen ligger i den anerken-
delse af deres betydning, som kommunen har udtrykt ved en udpegning. 

 

   
 
 

FBL-Hjørring på Facebook 
 
Ja, det er tilsyneladende ikke længere nok at have en hjemmeside. Og det er ikke bedre at 
have to, som FBL-Hjørring har – en almindelig foreningshjemmeside og hjemmesiden 
”Træer i Hjørring”. Problemet bliver måske dobbelt stort, fordi det handler om synlighed af 
foreningens arbejde, som det præsenteres på hjemmesiderne. 
 
Vi har derfor oprettet en Facebookside for FBL-Hjørring, hvor vi vil præsentere nyheder, 
der kan studeres nærmere på hjemmesiderne, og andet stof, der kan interessere forenin-
gens medlemmer og falder i tråd med foreningens formål. 
 
Jeg vil opfordre jer læsere af nyhedsbrevet til at følge foreningens Facebookside og like og 
dele opslagene, så de kan nå mange af dem, der faktisk er optaget af bymiljø og bygnings-
kulturelle spørgsmål. Søg blot ”FBL-Hjørring” i søgefeltet på jeres Facebookside. 
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Om igen: 
Byggeplaner i Hjørring på hjørnet af Jernbanegade og Banegårdspladsen  
 
I nyhedsbrevet fra okto-
ber skrev jeg, om grund-
salgskonkurrencen vedrø-
rende hjørnet Jernbane-
gade/Banegårdspladsen i 
Hjørring med blandt an-
det Sysseltinget. Sagen 
var det tidspunkt den, at 
de indkomne bud og pro-
jekter var under behand-
ling i kommunens admi-
nistration. 
 
Tilsyneladende har man 
ikke kunnet komme 
overens om vilkårene for 
overtagelse af grund og 
bygninger. I hvert fald var 
grundsalgskonkurrencen 
igen budt ud her ved må-
nedsskiftet novem-
ber/december. 
 
Det kunne være tegn på, at kommunen har stillet arkitektonisk kvalitative krav, som de 
første budgivere ikke har syntes, de kunne honorere. Det er gætværk – men et lønligt håb. 
 

 
  
 
 

Glædelig jul 
 

Bestyrelsen vil ønske alle i foreningen en glædelig jul og et godt nytår. 
 

 
Venlig hilsen 
 

Søren Thirup 
Formand, FBL-Hjørring 
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