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SPÆNDENDE LOKALPLAN PÅ VEJ FOR MAMMUTPLADSEN OG OMEGN 

 
Hjørring Kommune har 
netop afsluttet høringen 
af en lokalplan, der om-
fatter Mammutpladsen i 
Hjørring, matriklerne på 
østsiden af Jernbanegade 
og arealet, hvor politista-
tionen tidligere lå. Det er 
en interessant lokalplan, 
der lægger rammerne for 
en omdannelse af Mam-
mutpladsen, så den bliver 
mere grøn og blå med 
planter og vand, hvilket 
skulle give en mere at-
traktiv forbindelse mellem 
teatret og handelsstrøget. 
 
Til FBL-Hjørrings store 

glæde bliver en stor del af 
bygningerne ud mod 
Jernbanegade efter forslag fra foreningen udpeget som bevaringsværdige, mens der i den 
anden ende af matriklerne ind mod Mammutpladsen, som ses på billedet, planlægges 
moderne byggeri inspireret af teatret. Vores bekymring er, at man vil tillade, at dette byg-
geri kan blive på tre etager, hvilket vil give en del skygge dels på pladsen, dels i de gårde, 
der opstår på matriklerne. 
 
Læs FBL-Hjørrings høringssvar her: 
http://www.fblihjoerring.dk/.../Hj%C3%B8rring... 

 

 
  

Mammutpladsen er i for høj grad præget af bagside. 

http://www.fblihjoerring.dk/
http://www.fblihjoerring.dk/wp-content/uploads/2020/09/Hj%C3%B8rring-Mammutpladsen-LP-forslag.pdf?fbclid=IwAR1jbz3mqMPhvIiY6Mhmack7JJiLaY8HXrASdpYDjWv4KlT3r3htxwgOujg
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MAN BØR IKKE BYGGE I STØJ OG RØG 
 
Der er blevet udarbejdet en 
lokalplan for etageboliger 
på arealet foran Nestlé-
komplekset ud mod 
Åstrupvej. Planen forsøger 
at tage hensyn til de beva-
ringsværdige fabriksbyg-
ninger bagved; men at 

bygge menneskeboliger, 
hvor der på forhånd skal 
kompenseres for støj og 
røg, kan man da ikke. 
Derudover viser volumenil-
lustrationen (se billedet), 
hvor voldsom bebyggelsen 
bliver, og endelig bliver 
parkeringsarealet for boli-

gerne på grund af arealets 
begrænsede størrelse nødt 
til at ligge på den anden side af Åstrupvej.  
 
FBL-Hjørring har anbefalet, at projektet ikke gennemføres. Foreningens høringssvar fin-
des her: 
http://www.fblihjoerring.dk/.../Hj%C3%B8rring-Sct-Knuds... 
 

 
POLITISTATIONEN ER UDPEGET SOM BEVARINGSVÆRDIG  

 
Den gamle politistation i 
Hirtshals og otte andre 
ejendomme er solgt til Re-

ma 1000 med henblik på 
nedrivning og opførelse af 
en dagligvareforretning. 
 
Under arbejdet med kom-
muneplan 2016 foreslog 
FBL-Hjørring flere bygnin-
ger i Hirtshals udpeget 
som bevaringsværdige, 
herunder den gamle politi-
station. Den er bygget 
1922 i stilen Bedre Bygge-
skik. Vi har beskrevet den 
som en ”gedigen og statelig 
bygning, der med sin skrå 
placering bliver synlig i 

bybilledet”. 

Volumener, der efter FBL's mening er for voldsomme 

Udpeget som bevaringsværdig. 

http://www.fblihjoerring.dk/
http://www.fblihjoerring.dk/wp-content/uploads/2020/08/Hj%C3%B8rring-Sct-Knuds-Park-LP-forslag.pdf?fbclid=IwAR1E-WdQPk96HUMXS698lIRHqU8gH8QW5WELUOJ4KwEqKP4mgozCOEANZFI
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Politistationen er en af byens markante bygninger, der gennem hele byens historie har 
gjort opmærksom på sig selv, bl.a. ved at lade hånt om gaderetningerne og indtage sin 
egen solvendte retning på hjørnet af Svinget og Jyllandsgade.  
 
Politistationen bør som bevaringsværdigt hus indtænkes i de nye planer. 
 
De bygninger i Hirtshals, der i 2016 blev udpeget som bevaringsværdige på foranledning 
af FBL-Hjørring, kan ses her: http://www.fblihjoerring.dk/.../FBL-forslag-komm.plan-
16... 

 
 

RESTAURERINGSHÅNDVÆRKERE 
 
Godt håndværk er imponerende, og 
det er altafgørende, når der skal 
gennemføres nænsom bygningsre-
staurering. HåndværkerAkademiet 
på EUC-Nord i Hjørring udbyder 
nu en række kurser, som kan føre 
frem til et diplom som Restaure-
ringshåndværker - et initiativ, som 
vil medvirke til at løfte restaure-
ringsområdet. 
 
Netop nu, mens nyhedsbrevet 
kommer ud, gennemgår de første 
kursister, som kommer fra hele 
landet, et 2 ugers obligatorisk for-
løb, der er fælles for både murere, 
tømrere og malere. Kurset kombi-
nerer teoretiske og praktiske mo-
duler under overskrifter som ud-
bedring af skimmelsvamp, stilhi-

storie, byggeskik og tidstypiske 
materialer.  
 
Det efterfølgende uddannelsesfor-
løb med supplerende kurser gen-
nemføres i det, der kaldes Åbent 
Værksted, hvor kurserne i høj grad 
sammensættes individuelt og kan 

tages, når det passer kursisten.  
 
Tirsdag 29/9 var to fra foreningens bestyrelse sammen med direktøren fra museet guider 
på en byvandring med kursisterne og deres undervisere. Turen havde særligt fokus på 
arkitektoniske stilarter. Det var en dejlig eftermiddag, og det var blandt andet interes-
sant, hvordan håndværkerøjne ser – ja, i nogen grad det samme som vi andre, men også 
sammenhænge og detaljer, som vi ikke umiddelbart havde fået øje på. 
 

Restaureringshåndværkere in spe besigtiger Hjørring. 

http://www.fblihjoerring.dk/
http://www.fblihjoerring.dk/wp-content/uploads/2017/06/FBL-forslag-komm.plan-16-Hirtshals.pdf?fbclid=IwAR3nZNJ__fAgGPP6kzW_9a7Y7A4fg9sB7VfFcG1_xuta584C9opFLsgObNU
http://www.fblihjoerring.dk/wp-content/uploads/2017/06/FBL-forslag-komm.plan-16-Hirtshals.pdf?fbclid=IwAR3nZNJ__fAgGPP6kzW_9a7Y7A4fg9sB7VfFcG1_xuta584C9opFLsgObNU
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MULIGHED FOR BYFORTÆTNING 
 

Hjørring Kommune har lige afslut-
tet en fordebat om byudvikling i 
Hjørring og kommunens 5 områ-
debyer.  
 

FBL-Hjørring har peget på området 
på billedet - Vendelbogade i Hjør-
ring - som et sted, der vil kunne 
rumme ny beboelsesbyggeri såvel 

arealmæssigt som æstetisk og by-
miljømæssigt. Der kan ikke findes 
en mere central placering i byen 
med Østergade næsten umiddel-
bart uden for billedrammen til høj-
re.  
 

I 2013 blev der lavet en helheds-
plan for området. Den bør hives 
frem af mølposen og lægges til 

grund for en byudvikling i stedet for, som man gør nu, at gribe ind i mere sårbare områ-
der som ved Vestre Skole og i bunden af Jernbanegade. 
FBL-Hjørrings høringssvar kan læses her: 
http://www.fblihjoerring.dk/.../Hj%C3%B8rring-Kommune... 
 
 

PLANTNING AF ÆRESTRÆER 
 

I disse coronatider har foreningen 
droslet aktiviteten med arrange-
menter ned. Vi har ganske vist fle-
re ideer på lager, men der bliver de 
fleste også indtil videre. I dette ef-
terår har vi dog plantning af to 

ærestræer – en gammel tradition, 
som vi nu genopliver.  
 

Tirsdag, 20. oktober kl. 14, plantes 
der for Johannes Skov ved Em-
mersbæk Kirke i  Hirtshals, og 
tirsdag, 27. oktober kl. 14, plantes 
der for Else Christensen på Nørre 
Torv i Hjørring. Invitationer frem-
sendes umiddelbart efter dette ny-
hedsbrev. 
 

Læs om ærestræer her: 
http://www.traeerihjoerring.nu/?p
age_id=1866   

 

Søren Thirup  
Formand, FBL-Hjørring. 

Her kan der ske byfortætning, uden at charmerende huse må fjernes. 

Ærestræ plantet ved Godthåb i 1979. Desværre fjernet dette efterår, da 

en ny børneinstitution skal opføres. 

http://www.fblihjoerring.dk/
http://www.fblihjoerring.dk/wp-content/uploads/2020/10/Hj%C3%B8rring-Kommune-fordebat-om-byudvikling.pdf?fbclid=IwAR0I_0KQt-V6GyJcEqkwwJHVqbor34UgaL5MmYHjtm1Y59zHefNGbqyGtXk
http://www.traeerihjoerring.nu/?page_id=1866
http://www.traeerihjoerring.nu/?page_id=1866

