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Hjørring, 29. oktober 2018 

 

 

 

Hjørring Kommune, Teknik- og Miljøområdet 

 

 

 

Vedr. ansøgning om tilladelse til nedrivning af to bygninger på ejendommen Jerupvej 126, 

9870 Sindal  

 

 

Det er en ærgerlig sag, der her kommer op, fordi det trods fin bevaringsværdi er vanskeligt at be-

skytte den.  

 

Ejendommens bebyggelse udgør et enkelt, sluttet firelænget anlæg, som for nord-, vest- og sydlæn-

gens vedkommende har ligget således siden opførelsen i 1880, mens østlængen er senere, ifølge 

FBB fra 1925. Der er tale om et meget ”rent” firelænget gårdanlæg. 

 

En nedrivning af de to gamle udlænger fra 1880 vil fjerne et stykke kulturhistorie samt størstedelen 

af bevaringsværdierne ved ejendommen, og bevaringsværdien af stuehuset vil blive reduceret i og 

med, at det kommer til at ligge amputeret tilbage.  

 

Anlægget virker meget oprindeligt og har fået bevaringsværdien 3, hvilket burde kunne beskytte 

det. Det ligger som undertone i den fremsendte skrivelse, at bygningerne ikke er så vigtige at be-

skytte, fordi de ikke ligger i et udpeget kulturmiljø. Et sådant synspunkt vil stille bygninger i det 

åbne land ringere end i byområder, da der i det åbne land stort set ikke udpeget kulturmiljøer ud 

over hovedgårdene, der udgør hver sit kulturmiljø, samt nogle fortidsminder.  

 

Gårdanlægget burde bevares, hvilket vi i FBL-Hjørring godt er klar over er vanskeligt at komme 

igennem med; men hvor går smertegrænsen? Er det kun herregårde og slotte, som fortæller om de 

øverste samfundslag, og hvoraf mange er fredede, der skal bevares? Der bør også være plads til 

mindre prangende byggeri som denne gård, der repræsenterer de selvbevidste selvejerbønder, der 

dukkede op som resultatet af den udvikling, der blev sat i gang med landboreformerne omkring år 

1800. 

 

 

Venlig hilsen 

 

Søren Thirup    
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