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Høringssvar vedr. byggesag for Børsen 5, 9800 Hjørring 
 

Børsen i Hjørring udgør et særligt og vigtigt historisk bymiljø. Husene hver især er ikke arkitektoni-

ske perler; men sammenhængen mellem bygningerne om torvet skaber et fint miljø, som fortsætter 

om i Vestergade.    
 

Med hensyn til de to integrerede altaner, må vi indrømme, at der er forskel på, hvad der kan tolereres 

på bagsiden af et bevaringsværdigt hus i forhold til facaden mod gaden. Vi er imidlertid ikke glade 

for så voldsomme indgreb som altaner i tagfladen på bagsiden heller; men er kommunen til sinds at 

give tilladelse, vil vi kraftigt opfordre til, at kommunen er tæt ind over med hensyn til æstetikken, 

såsom indbyrdes placering i tagfladen, den konkrete udformning af altanerne og materialevalget.  
 

Vi vil ikke modsætte os de to vinduer i taget mod gaden. Bygningen har tidligere – og måske oprin-

deligt – haft to tagvinduer. Vi mener, at de to vinduer skal begrænses mest muligt i størrelse, og at 

det bliver den type vinduer, der er udviklet til brug i bevaringsværdige bygninger. 
 

Når nu lejlighed gives, tillader vi os et par bemærkninger om husets facade. I bygningsregistranten 

fra 1975 fremstår bygningen med én lang vinduesbutiksfacade i stueplan. Det har man siden forsøgt 

at råde bod på med en ikke optimal tilbageføring. Vindueskadencen fra 1. sal er tilnærmelsesvis gen-

skabt nedenunder, men 

med vinduer, som ikke 

har helt samme proportio-

ner som dem på 1. sal. – 

og et af dem helt malpla-

ceret. Vi kan kun anbe-

fale, at en optimering af 

tilbageførelsen gennemfø-

res ved lejlighed. Fotoet 

er fra ca. 1905. 
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