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FBL OG DET NYE BYRÅD 
 

Ved det nye byråds første møde efter nytår lå der for-
an hver enkelt medlems plads en konvolut med et 

brev fra FBL-Hjørring og to publikationer (se bille-
det). 

I brevet ønskede vi tillykke med valget, gjorde kort 
rede for foreningens arbejde og præsenterede de to 

publikationer. Brevet stilet til borgmesteren kan læ-

ses her: http://www.fblihjoerring.dk/.../Brev-til-
byr%C3%A5dsmedl...  
 

Publikationen ”Vores fælles skatkammer”, der er ud-
givet af Realdania, præsenterer en undersøgelse, som 

viser, at bevaringsværdige bygninger handles til høje-
re priser end andre huse. Den findes i en elektroni-

ske udgave her: https://realdania.dk/.../vores-
f%C3%A6lles-skatkammer...  
 

”Bevaringsværdige bygninger i Hjørring Kommune” 

gør bl.a. rede for bredden i kriterierne for udpegning 
af bevaringsværdige bygninger. Den blev til i forbin-

delse med, at vi i FBL-Hjørring i 2015-16 fotoregi-
strerede en stor del af de bevaringsværdige bygninger i Hjørring Kommune. Den ses her: 

http://www.fblihjoerring.dk/wp-content/uploads/2016/01/Bevaringsv%C3%A6rdige-
bygninger-i-Hj%C3%B8rring-kommune.pdf  
 
 

OMBYGNING AF KERAMODA, LØNSTRUP 
 

Strandfogedgården i Lønstrup med 

keramikværkstedet Keramoda er 
blandt Lønstrups mange bevarings-

værdige bygninger. Nu skal ladens 
stueetage med værksted og café 

bygges om, og der skal indrettes 
bolig og kontorfaciliteter på 1. sal.  
 

Udvendigt sker der ikke det store; 
men vinduet i den tidligere ladeport 

tilbageføres til et dørparti for at 

etablere en flugtvej. I den forbindel-
se har vi fra FBL-Hjørrings side fo-

reslået, at dette dørparti forsynes 

http://www.fblihjoerring.dk/
http://www.fblihjoerring.dk/wp-content/uploads/2022/01/Brev-til-byr%C3%A5dsmedl.-efter-valg-21.pdf?fbclid=IwAR0PB1PQ8hDBZLgagOM0ZHC0SOyNuydrv9P1f74FqjEKJ2oGVL5gzKuX170
http://www.fblihjoerring.dk/wp-content/uploads/2022/01/Brev-til-byr%C3%A5dsmedl.-efter-valg-21.pdf?fbclid=IwAR0PB1PQ8hDBZLgagOM0ZHC0SOyNuydrv9P1f74FqjEKJ2oGVL5gzKuX170
https://realdania.dk/publikationer/faglige-publikationer/vores-f%C3%A6lles-skatkammer_-bygningsarven-er-pengene-v%C3%A6rd?fbclid=IwAR1UaYqTf-VOFRWvYIar5sbwal36brAUAtXFxeqOAuKZqx_ZKkoqArFa_m8
https://realdania.dk/publikationer/faglige-publikationer/vores-f%C3%A6lles-skatkammer_-bygningsarven-er-pengene-v%C3%A6rd?fbclid=IwAR1UaYqTf-VOFRWvYIar5sbwal36brAUAtXFxeqOAuKZqx_ZKkoqArFa_m8
http://www.fblihjoerring.dk/wp-content/uploads/2016/01/Bevaringsv%C3%A6rdige-bygninger-i-Hj%C3%B8rring-kommune.pdf
http://www.fblihjoerring.dk/wp-content/uploads/2016/01/Bevaringsv%C3%A6rdige-bygninger-i-Hj%C3%B8rring-kommune.pdf
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med et par portfløje, som kan fortælle bygningshistorie.   
 

Læs FBL-Hjørrings kommentarer til sagen her: http://www.fblihjoerring.dk/.../B-

L%C3%B8nstrup... 
 
 

MUSEUMSHAVEN – BETYDNINGSFULD HAVE 
 

Museumshaven i Hjørring er, 

som det også er fremgået af 

dagspressen, blevet udpeget som 
betydningsfuld have. Det er sket 

på baggrund af en indstilling fra 
FBL-Hjørring. Vores Landsfor-

ening har lanceret begrebet og 
udpeget 16 fine haveanlæg, der-

iblandt museumshaven i Hjør-

ring. Disse haveanlæg kan må-
ske ikke bære en egentlig fred-

ning; men de af en sådan kvali-
tet, at de fortjener opmærksom-

hed. 
I juni, når haven begynder at 

tage sig ud som på billedet, vil 
der blive afholdt et arrangement 

i haven, hvor diplomet fra 

Landsforeningen vil blive over-
rakt. 
 

De betydningsfulde haver favner bredt i karakter og genre. Ud over museumshaven er der 
bl.a. tale om  

• Amaliehaven i København 
• Egekirkegården i Holstebro 

• Historisk Botanisk Have i Vordingborg 
• Mindeparken i Herning 

• Moseby Præstegårdshave på Falster 
 
 

MAMMUTPLADSEN – JERNBANEGADE  
 

Der er noget i gære på Mammutpladsen og i 
Jernbanegade. Den lokalplan, der giver mu-

lighed for en forskønnelse af Mammutplad-
sen, åbner også for, at der på matriklerne, 

der har adresse i Jernbanegade, kan bygges 
i bagenden – altså med facade ud mod 

Mammutpladsen. Nummer 9, 11 og 13 har 

samme ejer, og som billedet viser, er man 
godt i gang med at forberede byggeri på alle 

tre matrikler. Det bliver interessant at se, 
hvad der rejser sig. Det skal have et arkitek-

tonisk udtryk, der spiller sammen med teat-
ret, og det kan komme op i 3 etager. 

http://www.fblihjoerring.dk/
http://www.fblihjoerring.dk/wp-content/uploads/2022/02/B-L%C3%B8nstrup-Strandvejen-56A-byggesag.pdf?fbclid=IwAR0P_r5eeFejGNWB8WhfehXYUmOkXTPkbQWEzOlNW1vvhWXCbmXKV0XELKE
http://www.fblihjoerring.dk/wp-content/uploads/2022/02/B-L%C3%B8nstrup-Strandvejen-56A-byggesag.pdf?fbclid=IwAR0P_r5eeFejGNWB8WhfehXYUmOkXTPkbQWEzOlNW1vvhWXCbmXKV0XELKE
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Mod Jernbanegade bliver ændringerne be-
grænsede, idet adskillige af husene er udpeget 

som bevaringsværdige. FBL-Hjørring hæfter sig 
ved gadens karakter med butikker i stueetagen 

og beboelse ovenover og mener, at den karak-

ter bør man bestræbe sig på at bevare, selv om 
der nogle steder i stueetagen indrettes boliger. 

Nummer 9 er den grå bygning bag vejtræet, nr. 
11 er bygningen med mansardtag og nr. 13 

den med karnap længst til højre. Der er på-
tænkt ændringer af hele stueetagens facade i 

nr. 9, mindre i nr. 11 og tilsyneladende intet i 

nr. 13. 
 

FBL-Hjørring har afleveret to høringssvar, som kan læses her: 

http://www.fblihjoerring.dk/wp-content/uploads/2022/02/B-Hj%C3%B8rring-
Jernbanegade-11-dispensation-004.pdf 

http://www.fblihjoerring.dk/wp-content/uploads/2022/02/Hj%C3%B8rring-
Jernbanegade-9-uopfordret-kommentar.pdf     

 
 

EN MAJ-LØRDAG I SORØ 
 

Det drejer sig om lørdag, den 7. maj, hvor Landsforeningen i forbindelse med sin general-

forsamling inviterer os alle til Sorø. Dagen er gratis for foreningens medlemmer og med-
lemmer af medlemsforeninger som FBL-Hjørring. 

Dagens program er: 
kl. 09:00: Man mødes på Sorø Kunstmuseum, Storegade 9, 4180 Sorø, til kaffe og mor-

genbrød. 
kl. 10:00: Rundvisning i Sorø Klosterkirke, Akademigrunden 4, 4180 Sorø, med guide fra 

Sorø Akademi. Efter rundvisningen går man en tur rundt i Akademihaven. 

kl.12:00: Frokost bestående af smørrebrød 
og en øl/vand på Værkerne i Sorø, Frede-

riksvej 27, 4180 Sorø 
kl.13:00 Generalforsamlingen på Værkerne 

kl.15:45: Eftermiddags kaffe og kage 
kl. 16:30: Rundvisning på Sorø gl. Rådhus, 

Torvet 2, 4180 Sorø, med borgmester Gert 

Jørgensen. Rådhuset er tegnet af Arkitekt 
Tvede og fredet på foreningens forslag.  

kl. 18:00 Farvel og tak for i dag 
 

Tilmelding kan ske her: 

https://byogland.dk/nyheder/arrangement
er/ - og senest den 28. april 2022.  

 
 

Søren Thirup 

Formand, FBL-Hjørring 
 

 

    

 

 

Torvet 7, Sorø 

http://www.fblihjoerring.dk/
http://www.fblihjoerring.dk/wp-content/uploads/2022/02/B-Hj%C3%B8rring-Jernbanegade-11-dispensation-004.pdf
http://www.fblihjoerring.dk/wp-content/uploads/2022/02/B-Hj%C3%B8rring-Jernbanegade-11-dispensation-004.pdf
http://www.fblihjoerring.dk/wp-content/uploads/2022/02/Hj%C3%B8rring-Jernbanegade-9-uopfordret-kommentar.pdf
http://www.fblihjoerring.dk/wp-content/uploads/2022/02/Hj%C3%B8rring-Jernbanegade-9-uopfordret-kommentar.pdf
https://byogland.dk/nyheder/arrangementer/
https://byogland.dk/nyheder/arrangementer/

