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Vedr. ejendommen Jernbanegade 11A, 9800 Hjørring 

 

FBL-Hjørrings bestyrelse har på sit sidste møde drøftet det fremsendte forslag og har følgende be-

mærkninger. 

 

Jernbanegade er en del af et betydningsfuldt kulturmiljø. Gaden har siden jernbanen kom til byen i 

1871 været en vigtig handelsgade med mange forretninger og virksomheder. Gaden har indtil nu be-

varet sin karakter, men er i dag stærkt på vej mod at miste en vigtig del af denne. Nedrivningen af 

huse i den sydlige ende og en ændring i facader fra butik til beboelse slører kraftigt den historie ga-

den hidtil har kunne fortælle. 

 

Ved en ændring som foreslået af facaden på ejendommen Jernbanegade 11 mister bygningen ikke 

kun den del af historien, men det betyder også at bygningen får et asymmetrisk udtryk i forhold til 

den oprindelige arkitektur (ved arkitekt Hans Vejby-Christensen). Den nuværende bygning er resul-

tatet af en ombygning i 1912, hvor det oprindelige lave hus i en etage, blev forhøjet til sit nuværende 

udseende.  

 

Jævnfør §3.3 i lokalplanen mener FBL at man skal beholder udtrykket af den nuværende butiksfa-

cade som et minimum. En god arkitekt vil givet på fin vis kunne løse opgaven med at etablere bebo-

else i den nordlige ende af bygningen på en måde, så det oprindelige facadeudtryk stadig bevares.   

 

På det vedhæftede billede (side 2) ses bygningen som den tog sig ud i 1917. Billedet illustrerer fint 

facadens kvaliteter med den stramme symmetri og smukke skiltning (et forbillede man kunne ønske 

sig nutidens forretninger tog ved lære af i værdifulde kulturmiljøer).   

 

 

Med venlig hilsen 

 

Niels Bendsen 

Næstformand, FBL-Hjørring 
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Jernbanegade 11, Hjørring.                                  Foto: 28. november 1917.  
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