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BEVARENDE LOKALPLAN FOR BRINCK SEIDELINS GADE  
OG AMTMANDSTOFTEN 

 
Hurra! Endelig kom den. På sit møde i okto-

ber vedtog Byrådet en bevarende lokalplan 
for Brinck Seidelins Gade og Amtmandstof-

ten. Den har været længe under vejs. 
 

For knap 20 år siden bevaringsvurderede 

FBL-Hjørring husene i området efter SAVE-
metoden og anbefalede, at der blev lavet en 

bevarende lokalplan. I 2010, da staten fre-
dede Amtmandsboligen, lovede kommunen, 

at det omkringliggende kvarter ville blive 
beskyttet med en lokalplan. Nu endelig er 

den så kommet. 
 

Kvarterets huse blev opført 1910-30 efter et 

gadegennembrud, der skulle give køb-
mandsgårdene i den østlige ende af Øster-

gade nemmere adgang til stationen. Stort 
set uden undtagelser består kvarteret af den 

oprindelige bebyggelse og uden nævnevær-
dige ændringer. Det er et fint og helstøbt 

bymiljø, som Byrådet nu har lagt en beva-

rende lokalplan ned over. 
 

Der er en hel del værdifuld bygningskultur i 
Hjørring og resten af kommunen, som man 

burde vise samme opmærksomhed. Men lige 
nu glæder vi os over Brinck Seidelins Gade og Amtmandstoften. 

 
 

PLANTNING AF ÆRESTRÆ 
 

I bidende kulde og blæst, men med sol gennem huller i skyerne, plantede foreningen 18. 
november ærestræ for Troels Bidstrup Hansen.  

 
Som det fremgår af billedet, trodsede en pæn skare det lidt barske vejr og overværede se-

ancen. Ærestræet, en stilkeg, rager op foran det hvide højhus til venstre. Bidstrup Han-

sen står og støtter sig til en stok, og mellem Bidstrup Hansen og damen i den grønne 
frakke ses formanden, der holder tale. 

http://www.fblihjoerring.dk/
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Siden overrakte han Bidstrup Hansen et diplom med denne tekst:  
 

FBL’s ÆRESTRÆ 2022  

Stilkeg ved stien i Folkeparken i Hjørring  
tildeles 

Troels Bidstrup Hansen     

 

for gennem 50 år med utrættelig ildhu at berige  

bymiljøerne i Hjørring Kommune med kunst. 

Med dybt personligt engagement og  

tætte kontakter bredt i kunstverdenen har han 

 haft afgørende betydning for opstilling 

 af et stort antal skulpturer og udsmykninger 

 af gaderum og pladser i smuk dialog  

med den omgivende bebyggelse. 

 

Der blev så skænket bjesk op, som man kunne varme sig på og skåle og ønske tillykke, da 

Troels Bidstrup Hansen og foreningens næstformand havde skovlet jord i plantehullet, og 
en messingplade i græsset foran træet var blevet afsløret. 

 
Sluttelig takkede Troels Bidstrup Hansen og inviterede på kaffemik. 

 
 

GENERALFORSAMLING 2022 
 

Den 21. november holdt foreningen generalforsamling. Der deltog 25 personer i arrange-
mentet, som blev indledt med, at Mogens Thøgersen kalejdoskopisk fortalte om Christi-

ansgave og det liv, der gennem tiderne har udspillet sig der. 
 

http://www.fblihjoerring.dk/
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Selve generalforsamlingen forløb stilfærdigt. Mest bemærkelses-
værdigt var nok, at Mogens Thøgersen efter 29 år i bestyrelsen, 

valgte at træde ud. Han blev takket for sit lange, trofaste og loyale 
engagement. Han har altid arbejdet aktivt for, at foreningen er vel-

fungerende, og er trådt til som næstformand og kasserer i situati-

oner, hvor der var brug for en ekstra indsats. Hans interesse går 
hele spektret rundt, og han har altid været velforberedt, skarp og 

analytisk, når punkterne på bestyrelsesmøderne blev behandlet. 
 

Efter generalforsamlingen samledes man til et traktement, hvor 
løst og fast blev drøftet i en hyggelig stemning. 

 

Interesserede kan her linke til beretning og referat. 
 

Den nye bestyrelse, 
som ses på billedet, 

har konstitueret sig. 
Fra venstre ses Jør-

gen Gehl, Niels 
Bendsen (næstfor-

mand), Kirsten 

Holmsberg (sekre-
tær), Jens-Christian 

Hansen (kasserer), 
Kristian Lindgren, 

Søren Thirup (for-
mand). Fraværende 

var Vibe Falk. 

 
 

FACEBOOK 
 
Vi vil fra bestyrelsens side gerne opfordre alle læsere af dette nyhedsbrev om at finde FBL-

Hjørrings Facebook-side og like den og dens opslag, så den kan komme bredere ud.  
 

 
Til sidst skal der fra bestyrelsen til medlemmerne lyde en tak for i år og et 

 

Glædelig Jul og Godt Nytår! 
 

Søren Thirup 

Søren Thirup og Mogens 

Thøgersen i samtale 

 

http://www.fblihjoerring.dk/
http://www.fblihjoerring.dk/wp-content/uploads/2022/12/Gf-2022-Beretning.pdf
http://www.fblihjoerring.dk/wp-content/uploads/2022/12/GF-2022-Referat.pdf
https://www.facebook.com/byoglandhjoerring

