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Hjørring, 3. oktober 2017 

 

 

 

 

Hjørring Kommune, Team Byggeri 

 

 

 

 

Vedr. ansøgning om ombygning på ejendommen Lollandsgade 9, 9800 Hjørring  

sagsnr. 02.34.02-G01-429-17 

 

 

 

FBL-Hjørring har følgende bemærkninger til sagen:  

 

Vinduer på 1. sal  

 

Vi finder det glædeligt, at husets nye ejer vil føre husets udtryk på førstesalen tilbage til det oprinde-

lige ved at isætte småsprossede vinduer som vist på de oprindelige arkitekttegninger. 

Det allerbedste ville være, hvis det i 2-fagsvinduerne drejede sig om 20 ruder og i 3-fagsvinduet om 

30; men vores indtryk er, at det reelt drejer sig om henholdsvis 4 (2 fag) og 6 (3 fag) ruder. Det er i 

så fald vigtigt, at de påsatte sprosser danner profil på ydersiden af ruden. 

På tegningen virker vinduesrammerne på 2-fagsvinduerne noget kraftige i dimensionerne. Det bør 

overvejes, om det kan gøres lidt lettere og mere elegant, hvis virkeligheden stemmer overens med 

tegningen. 

 

Skiltning mod Tørholmsvej 

  

Vi har ingen indvendinger mod skiltningen på husets facade mod Tørholmsvej, som den vises på 

medsendte billede. 

 

Fjernelse af navn på indgangsparti 

 

Med hensyn til Frelsens Hærs navn i indgangspartiets overligger, ser vi det gerne bevaret, da det er 

med til at fortælle husets historie. Et bevaringsværdigt hus bør fortælle en historie, og i dette tilfælde 

er historien, at huset blev bygget til Frelsens Hær for at tilgodese det virke, den organisation havde. 

Det tempelagtige indgangsparti viser også, at det religiøse stod centralt i virket. 

Naturligvis skal navnet ikke på nogen måde fremhæves, men kan for eksempel stå i samme farve 

som resten af indgangspartiet. Hvis man føler behov for, at navnet Frelsens Hær ikke kan ses, kan 
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man lade det dække af en form for plade, hvorunder man gemmer den umiddelbare dokumentation 

for husets oprindelige funktion. Bevaringsværdige huse må meget gerne have deres små morsomme 

overraskelser og hemmeligheder. 

 

Andet 

 

Vi er glade for, at husets nye ejer tilsyneladende tager det oprindelige hus ”alvorligt” og er nænsom i 

sine indgreb. Vi kan kun opfordre til, at endnu en fase planlægges, hvor vinduerne i stueetagen til-

bageføres, og hvor ikke mindst indgangsdøren skiftes ud med en, hvis udtryk minder om den oprin-

deligt isatte. 

 

 

Venlig hilsen 

 

Søren Thirup    

Formand, FBL-Hjørring 
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