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Hjørring, 10. august 2022 

 

 

Høringssvar vedr. opførelse af tilbygning til Håndværkernes Hus, Tinpottegyde 6, 9800 Hjør-

ring 

 

I sensommeren 2020 blev vi i FBL-Hjørring orienteret om, at dette projekt var på vej. Vi fandt, at de 

overordnede tanker bl.a. om et byggeri, der underordner sig, var hensynsfulde over for det eksiste-

rende, og vi ville ikke stå i vejen for en tilbygning.  

 

Nu foreligger det konkrete projekt, som giver os anledning til nogle bemærkninger.  

 

• Der er under alle omstændigheder tale om et ret voldsomt projekt i et bevaringsværdigt miljø. 

Derfor bør der gøres store anstrengelser for, at den nye tilbygning bliver så diskret som mu-

ligt og så meget i stil med det eksisterende, som det kan lade sig gøre. 

 

• Vi finder, at den nye bygning bliver for voldsom. Vestgavlen bør trækkes så meget tilbage, at 

den flugter med afslutningen af den eksisterende støttemur. Derved kan de vestligste vinduer 

i den eksisterende bygning bevares og fortælle om en smuk bygning og afbøde, at den sam-

lede nordfacade bliver så gold og afvisende, som den fremstår på tegningerne. 

 

• Der bør arbejdes med æstetikken i tilbygningens vestgavl. Bygningen er grundlæggende høj i 

forhold til sin bredde, og denne ”klemte” karakter understreges i nederste etage af trængslen 

af en port og to vinduer, som der knap er plads til. Der skal være mere ”luft” omkring vindu-

erne og porten. Desuden synes den symmetri, som opstalten viser, ikke at kunne lade sig gøre 

ifølge plantegningen. Kunne der hentes lidt lys ind i nordfacaden? Kunne der hentes inspira-

tion i de runde vinduer i hovedhuset – enten som lysindtag eller som blændinger? 

 

• Den dør, der er indtegnet i tilbygningens østgavl, synes at være af et moderne tilsnit. Den bør 

naturligvis følge stilen i de øvrige døre i Håndværkernes Hus. 

 

 

 

Venlig hilsen 
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