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‘ Hr.' civilforsvarschef 
Tage Kielsgaard,
Civilforsvarsforvaltningen 
CF-gården 
Mads Clausensvej 9 
•9800 Hjørring

ref. dato

PF/bc 22.10.1991

journal nr.

Kære Tage Kielsgaard.

I årenes løb har jeg gentagne gange plaget dig med ønskerne 
om, at få fjernet dækningsgraven i museumshaven og hver gang 
har du tålmodigt stået bi, uden at vi dog af den grund har 
kunnet opnå de store resultater. Civilforsvarsstyrelsens svar 
er klart nok. Ikke til at misforstå. Når jeg nu skriver til 
dig igen, er det i lyset af den totalt ændrede verdenspoliti
ske situation. Har denne ført til ændringer i civilforsvars
styrelsens holdning og tror du i så fald, at det vil være 
muligt at få fjernet dækningsgraven. Hjørring har 750 års 
købstadsjubilæum i 1993 og det ville være dejligt om musumsha- 
ven ville kunne inddrages i festlighederne i denne forbindel
se. Ja, jeg behøver ikke at fortælle dig endnu engang om vore 
planer og drømme om hvad den kan bruges til.
Jeg vil være meget glad for om du vil slå på tråden, når du 
har tænkt over sagen, om der skulle være en chance i denne 
omgang.

Palle Friis
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Til: Vendsyssel Historiske Museum 
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Emne: Fjernelse af en betondækningsqrav, Vendsyssel HistoriskeMuseum, Hjørring.

I anledning af museets brev af 5. november 1991 sendt hertil gennem 
Hjørring Civilforsvar skal man meddele, at ansøgningen om fjernelse 
af betondækningsgraven er med styrelsens bemærkninger sendt til 
Indenrigsministeriet, hvorfra museet vil modtage svar.

Med venlig hilsen

L.V. Rømer 
fuldmægtig
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Indenrigsministeriet har den 13. januar 1992 meddelt Vendsyssel 
historiske Museum tilladelse til at fjerne den i museumshaven 
placerede dækningsgrav, på betingelse af, at dette sker på 
museets egen bekostning.
Vi er meget glade for denne tilladelse og vil søge dæknings
graven fjernet i det tidlige forår, så området kan være re
tableret inden turistsæsonen.
I denne forbindelse anmoder vi herved civilforsvarsstyrelsen om 
en kontakt, for drøftelse af de praktiske forhold og problemer i forbindelse hermed.

Palle Friis.
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Indenrigsministeriet har fra Civilforsvarsstyrelsen fået tilsendt et 
brev af 5. november 1991 med bilag fra Vendsyssel Historiske Museum, 
der har ansøgt om at få fjernet en betondækningsgrav, der ligger i 
museets have. Beskyttelsesanlægget er placeret på gårdspladsen til 
byens gamle provstegård.

Der er i brevet henvist til, at der ved fjernelsen af betondæknings
graven vil blive skabt mulighed for at benytte gårdspladsen, som led 
i museets formidlingsvirksomhed, til en række forskellige aktivite
ter såsom folkedans, friluftsskuespil, koncerter og demonstration af 
gamle håndværksprocesser. Museumshaven ønskes også inddraget i køb
stadsjubilæet i 1993 som ramme om en række af jubilæumsårets begi
venheder .

Ansøgningen er af civilforsvarskommissionen i Hjørring videresendt 
til Civilforsvarsstyrelsen med anbefaling af, at ansøgningen imøde
kommes .

Civilforsvarsstyrelsen har i en udtalelse af 9. december 1991 med
delt Indenrigsministeriet, at det er styrelsens opfattelse, at be
tingelserne for fjernelse af betondækningsgraven for statens regning 
ikke er opfyldt. Styrelsen har henvist til, at betondækningsgraven 
ønskes fjernet for, at gårdspladsen kan anvendes til en række kultu
relle aktiviteter med tilknytning til museet.

Styrelsen har dog indstillet, at betondækningsgraven efter omstæn
dighederne tillades fjernet, hvis det sker for ansøgers regning. Der 
skal ikke opføres erstatningsrum. Styrelsen har som begrundelse
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herfor henvist til oplysningerne om, at gårdspladsen ønskes anvendt 
til gennemførelse af en række kulturelle aktiviteter af stor betyd
ning for museet. Styrelsen har endvidere ved besigtigelse af beton
dækningsgraven konstateret, at den er overordentlig skæmmende for 
museumsanlægget.

Indenrigsministeriet skal efter en gennemgang af sagen udtale føl
gende :

I følge praksis kan en betondækningsgrav altid tillades fjernet, 
hvis fjernelsen sker for bygherrens regning og hvis bygherren lige
ledes for egen regning opfører erstatningsrum.

Fjernelse af betondækningsgrave for statens regning tillades kun, 
når de udgør en absolut hindring for et aktuelt byggeri eller vejan
lægsarbejde .

I følge praksis kan betondækningsgrave tillades fjernet i særlige 
tilfælde uden, at der skal opføres erstatningsrum, men på betingelse 
af, at bygherren betaler for fjernelsen.

Indenrigsministeriet er enig med styrelsen i, at betingelserne for 
fjernelse af betondækningsgraven for statens regning ikke er op
fyldt. Ministeriet er endvidere enig med styrelsen i, at særlige 
forhold taler for, at betondækningsgraven kan tillades fjernet mod, 
at museet afholder udgifterne til fjernelsen. Der skal ikke opføres 
erstatningsrum. Det koster ca. 25.ooo kr. at fjerne en betondæk
ningsgrav .

Indenrigsministeriet skal anmode museet om at rette henvendelse til 
Civilforsvarsstyrelsen - der har fået tilsendt en kopi af dette brev 
- om den praktiske fjernelse af betondækningsgraven.

Kommunalbestyrelsen i Hjørring kommune har ligeledes fået tilsendt 
en kopi af brevet.


