
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 

 
Juni 2020 

 
Jernbanegade i Hjørring – en interessant gade 
 
I fordebatten vedr. en lokalplanændring for 
området omkring Mammutpladsen har FBL-
Hjørring slået et slag for Jernbanegade i 
Hjørring. Gaden udgør et forsømt, men inte-
ressant og varieret bymiljø, bygningsmæssigt 
set – og vigtigt for fortællingen om Hjørring. 
Det miljø bør bevaringsmæssigt sikres, da 
det med lokalplanændringen udfordres af, at 
der planlægges for ny bebyggelse ind mod 
Mammutpladsen. 
 
Foreningen foreslår i sin skrivelse til kom-
munen, at husene langs Jernbanegade be-
varingsvurderes. Som lokalplanforslaget, der 
er på vej ud i høring, ser ud nu i juni, er vores forslag blevet hørt, da en stor del af disse 
huse glædeligvis vil blive udpeget som bevaringsværdige i planforslaget. 
 
FBL-Hjørrings indlæg i fordebatten kan læses her: http://www.fblihjoerring.dk/wp-
content/uploads/2020/04/Hjørring-Mammutpladsen-fordebat.pdf 
 

 
Lokalplan for området omkring Vestre Skole i Hjørring 
 
En ny bydel er på vej, hvor den tidligere Ve-
stre Skole i Hjørring ligger.  
 
Foreningen har i sit høringssvar til lokal-
planforslaget givet udtryk for, at 
- projektets arkitektoniske udtryk ikke yder 
den omgivende gamle bydel tilstrækkelig 
retfærdighed 
- skolens hovedbygning bør bevares og indgå 
i projektet 
- bebyggelsesprocenten bør reduceres  
- der ikke bør bygges op i 6 etagers højde 
 
Byrådet træffer her sidst i juni endelig afgø-
relse i sagen. 
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Læs hele høringssvaret her: http://www.fblihjoerring.dk/wp-
content/uploads/2020/04/Hjørring-Dronningensgade-LP-forslag.pdf 

 
 

Dagligvareforretning på Stoltzes Plads i Hirtshals 
 

Et lokalplanforslag med henblik 

på at lægge en dagligvareforret-

ning på Stoltzes Plads i Hirtshals 

skal til endelig afgørelse i Byrådet 

her i slutningen af juni. 

 

FBL-Hjørrings høringssvar taler 

imod forslaget, fordi 

- den ubebyggede plads er en del 

af byens historie med Steen Eiler 

Rasmussens ambitiøse byplan, 

der aldrig slog rigtig igennem 

- fordi man i kommuneplaner sig-

ter mod at koncentrere butikslivet 

i Jørgen Fibigersgade og Nørrega-

de 

- fordi Byrådet for tre år siden 

afviste et tilsvarende projekt på grund af byudviklingsplaner og folkelig modstand, og 

intet er kommet frem om, at betingelser eller forhold grundlæggende er ændret siden da. 

 

Hele FBL-Hjørrings svar kan læses her: http://www.fblihjoerring.dk/wp-

content/uploads/2020/04/Hirtshals-Stoltzes-Grund-LP-forslag.pdf 

 
 
Baldakin i Nørregade i Hjørring 

 

”Det Bette Hotel” i Nørregade i Hjørring har fået ny ejer, 
er blevet renoveret indvendigt, har ændret navn til ”Ho-
tellet” – OG er blevet udstyret med en fast baldakin på 
facaden. Det synes FBL’s bestyrelse bestemt ikke er no-
gen gevinst for huset. Og det er i øvrigt ikke tilladt ifølge 
lokalplanen. 
 
Vi ved, at kommunen har fat i sagen; men kommunalt 
tempo giver sjældent resultat dagen efter, så vi må for-
søge at væbne os med tålmodighed.  
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Ombygning i Brinck Seidelins Gade 
 

I godt hundrede år har husrækken over for Amt-
mandshaven præsenteret sig stort set uforandret 
for den forbipasserende. Nu bygges et af husene om 
til fire lejligheder. Desværre er den bevarende lo-
kalplan, som er på trapperne, og som kunne regu-
lere ombygninger, endnu ikke vedtaget, så selv om 
huset på mange måder bibeholder sit udseende, vil 
den forbipasserende nok bemærke, at det udsættes 
for et par ændringer. 
 

Ud over at huset får forholdsvis mange tagvinduer, 
mister det også sin særprægede afvalmning af gav-
len mod gaden. Gavlen mures helt i top, og gavltre-
kanten forsynes med et rundt vindue. Huset får en 
mere selvbevidst karakter. Om det er et tab eller en 
gevinst, kan hver enkelt gøre op, når resultatet står 
der. 
 

FBL-Hjørrings høringssvar i byggesagen kan læses 
her: http://www.fblihjoerring.dk/wp-content/uploads/2020/05/Hjørring-Brinck-
Seidelins-G.-16-byggesag.pdf  
 

 

Ærestræer – ”Harris’ eg”  
 

Harris Troensegaard var borgmester i Hjørring 1966-74. 
Han var med til at stifte FBL-Hjørring i 1969 og var for-
eningens første formand, men kun i to år, fordi han 
fandt det uforeneligt med borgmesterhvervet. Han blev 
formand ingen i 1979 og indtil 1985, hvor han flyttede 
fra byen. I den forbindelse blev hans arbejde for byen og 
foreningen påskønnet af FBL-Hjørring med plantning af 
et ærestræ. 
 

Vi har i FBL-Hjørring ikke vidst præcis, hvor træet stod; 
men for en måneds tid siden lagde en borger undrende 
et billede op på Facebook af en plade i græsset foran et 
træ ved seminariet. Pladen fortalte, at det var ”Harris’ 
eg”. Der var den altså! 
 
Traditionen med ærestræer som påskønnelse af forskel-
lige personers indsats for bymiljøet stod på i årene 
1976-94. FBL-Hjørring arbejder på snart at genoptage 

denne tradition og har netop indsendt et materiale til kommunen for at sikre sig opbak-
ning til projektet fra den side.  
 

Se mere om ærestræer her: http://www.traeerihjoerring.nu/?page_id=1866 
 
 

      GOD SOMMER MED FÆRRE CORONABEGRÆNSNINGER!       
 

Søren Thirup, Formand, FBL-Hjørring. 
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