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Nye tider 
 

Så går vi ind i påsken i det mærkeligste forår, nogen 
vist kan erindre. Den seneste måned har vendt op og 
ned på meget. FBL’s bestyrelse havde ordinært møde 
om eftermiddagen den onsdag, hvor Statsministeren 
om aftenen lukkede landet ned. Bestyrelsesmødet blev 
efter nogen overvejelse holdt, men med den alder besty-
relsesmedlemmerne har, havde et par stykker trukket 
sig i isolation.  
 

Siden er vi alle isolerede, og kontakten  foregår udeluk-
kende pr. telefon og mail. Det lader sig gøre, men er 

ikke så morsomt. Og vi må overveje, hvordan vi afvikler næste bestyrelsesmøde, som er 
kalenderlagt til umiddelbart efter påske. 
 

Noget nyt, som ikke skyldes corona-krisen, er, at bestyrelsen vil tilstræbe at lave opslag 
på FBL-Hjørrings Facebook-side, hver gang vi har reageret skriftligt over for kommunen. 
Opslagene vil – i hvert fald de vigtigste – også komme med i det følgende nyhedsbrev. To 
af historierne i dette nyhedsbrev har været bragt som Facebook-opslag. Tiltaget hænger 
sammen med, at vi er ved at revidere hjemmesiden, hvor disse nyheder hidtil er blevet 
bragt – til fornøjelse for ingen, men som arbejdsbyrde for formanden.  

 
 
Cirkuspladsen i Hirtshals 

 
Et lokalplanforslag omhandlende et nyt læ-
gehus på Cirkuspladsen i Hirtshals har væ-
ret i høring. FBL har naturligvis intet imod, 
at der etableres et lægehus i Hirtshals, men 
vi mener ikke, at en placering på Cirkus-
pladsen er den rette. Hirtshals er karakteri-
seret ved blandt andet ved at have en spredt 
karakter, som myndighederne ønsker at 
dyrke og udvikle. Ved at formindske Cir-
kuspladsen udvikler man ikke, men afvikler 
derimod.  
 

Hele den centrale del af Hirtshals er omfat-
tet af kulturmiljøet ”Byplan for Hirtshals By 
og Havn” med udgangspunkt i Steen Eiler Vue over Cirkuspladsen med det tidligere rådhus, sømandskirken 

og den tidligere station (rødt tag med hvide skorstene) 

http://www.fblihjoerring.dk/


 
 F B L – H J Ø R R I N G 2  
 www.fblihjoerring.dk 
  

Rasmussens ambitiøse byplan fra 1922. Kun en lille del af planen blev realiseret, hvilket 
blandt andet resulterede i åbne grønne pladser som Cirkuspladsen, som således er med 
til at fortælle, hvordan det gik med byplanen.  
FBL-Hjørrings høringssvar er her:  
http://www.fblihjoerring.dk/wp-content/uploads/2020/03/Hirtshals-Cirkuspladsen-
LP-forslag.pdf  
 
Lokalplanen findes her:  
https://dokument.plandata.dk/20_9699104_1585217400400.pdf 

 

 
Bevaring af købmandsgård i Løkken 
 

Når man kører ind i Løkken 
ved den første rundkørsel 
fra Hjørringsiden, ser man 
snart efter på højre hånd 
en lille købmandsgård på 
hjørnet af Harald Fischers 
Vej og Furrebyvej.  
 
Et nydeligt lille bygnings-
kompleks opført i bedre 
byggeskik og meget auten-
tisk i det ydre. Bygningerne 
bevares/føres tilbage i det 
ydre. Indvendig laves der 

ferielejligheder, og butiks-
lokalet skal være kombine-

ret butik og reception. 
 
Der er nu udarbejdet en lokalplan for matriklen, hvor de centrale bygninger udpeges som 
bevaringsværdige. FBL-Hjørring har udarbejdet et høringssvar, hvori vi udtrykker glæde 
over projektet og lokalplanen:  
http://www.fblihjoerring.dk/wp-content/uploads/2020/03/L%C3%B8kken-Harald-
Fischers-Vej-LP-og-KP-till%C3%A6g.pdf. 
 
Lokalplanen findes her:  
https://dokument.plandata.dk/20_9712815_1580381335664.pdf  
 

 
Fordebat om bevarende lokalplan for midtbyen i Hjørring 
 
Der arbejdes med bevarende lokalplaner i Hjørring Kommune i disse år. Sidste forår ved-
tog man en bevarende lokalplan for Svanelundskvarteret. Nu er man ved at udarbejde en 
for bymidten, dvs. Brinck Seidelins Gade og Østergade fra Springvandspladsen til Metro-
pol. Begge disse gader er vigtige for Hjørrings identitet.  
 

Visualisering fra projektmaterialet 

http://www.fblihjoerring.dk/
http://www.fblihjoerring.dk/wp-content/uploads/2020/03/Hirtshals-Cirkuspladsen-LP-forslag.pdf
http://www.fblihjoerring.dk/wp-content/uploads/2020/03/Hirtshals-Cirkuspladsen-LP-forslag.pdf
https://dokument.plandata.dk/20_9699104_1585217400400.pdf
http://www.fblihjoerring.dk/wp-content/uploads/2020/03/L%C3%B8kken-Harald-Fischers-Vej-LP-og-KP-till%C3%A6g.pdf
http://www.fblihjoerring.dk/wp-content/uploads/2020/03/L%C3%B8kken-Harald-Fischers-Vej-LP-og-KP-till%C3%A6g.pdf
https://dokument.plandata.dk/20_9712815_1580381335664.pdf
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Hjørring kommune har netop af-
sluttet en fordebat, hvor borgerne 
kunne fremkomme med syns-
punkter til udarbejdelsen af lokal-
planen. Den mulighed har FBL-
Hjørring benyttet sig af. Blandt 
andet mener vi, at Brinck Seide-
lins Gade samlet set er en perle, 
hvis huse bør bevare deres ud-
seende. Østergade er mere sam-
mensat, men har mange interes-

sante forhuse, der bør beskyttes. 
Mange af dem blev opført som en 
del af en købmandsgård eller virk-
somhed med pakhuse og baghuse. 
Hvad der er tilbage af disse oprin-
delige baghuse, bør også bevares 

for at fortælle historien. 
 

FBL-Hjørring fremsendte synspunkter kan læses her: http://www.fblihjoerring.dk/wp-

content/uploads/2020/03/Hj%C3%B8rring-%C3%98sterg.-Br.-Seid.-G.-fordebat.pdf 
 

 

Møde med den nye tekniske direktør 
 
I efteråret 2019 tiltrådte Bettine Hedeby Madsen som direktør for Teknik- og Miljøområ-
det i Hjørring Kommune. FBL-Hjørring havde fået en aftale med hende om et møde aller-
sidst i marts for at drøfte de forhold, der ligger inden for foreningens arbejdsfelt. Corona-
krisen har imidlertid udskudt mødet indtil videre. 
 

Vi har i FBL-Hjørring peget på, at vi gerne vil 
drøfte emner som  

- afstemning mellem kommunen og 
FBL af karaktergivning i bevaringsvurderinger 

- orientering af ejeren, når et hus ud-
peges som bevaringsværdigt 

- nem adgang til oplysninger om, hvil-
ke bygninger der er udpeget som bevaringsvær-
dige 

- udpegning af flere landbrugsejen-
domme som bevaringsværdige, så vi får fortalt 
landbrugsbyggeriets historie 

- forslag om nye kulturmiljøer: 
o Transformatorstationer 

o Velfærdssamfundets bygninger fra 50-erne omkring Idræts Allé og Norges-
vej 

  
Søren Thirup 
Formand, FBL-Hjørring. 

 
 

 

 

       
 

 

 
  

   

 
  

Kik ned ad Brinck Seidelins Gade fra port i Østergade 

"Den kinesiske mur" på Idræts Allé 

http://www.fblihjoerring.dk/
http://www.fblihjoerring.dk/wp-content/uploads/2020/03/Hj%C3%B8rring-%C3%98sterg.-Br.-Seid.-G.-fordebat.pdf
http://www.fblihjoerring.dk/wp-content/uploads/2020/03/Hj%C3%B8rring-%C3%98sterg.-Br.-Seid.-G.-fordebat.pdf

