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Sommerudflugt
Om morgenen søndag, den 25. maj, drog 37 personer af sted i bus til Aalborg. Det var
Museumsforeningen og FBL’s fælles årlige sommerudflugt, der i år gik til regionens store
by.
Om formiddagen førte en dygtig guide fra Aalborg Historiske Museum os først ned i de underjordiske udgravninger
af Gråbrødreklosteret. De spændende ruiner, som man
kan komme ned til med en elevator fra Algade lige uden
for Salling, er blevet udgravet så sent som i 1990’erne. De
viser en del af det firlængede klosteranlæg. Resten er
endnu ikke udgravet.
Så gik turen rundt i middelalderbyen mellem Østerå og
Jens Bangs Stenhus
Vesterå: Forbi Frue Kirke, Aalborghus Slot, Jens Bangs
Stenhus, Budolfi Kirke og Aalborg Kloster, inden vi sluttede i museets udstillinger.
Om eftermiddagen indviede arkitekt Erik Iversen, bestyrelsesmedlem i FBL-Aalborg, os
engageret i havnens forvandling fra industrihavn til et rekreativt byrum med mange kulturtilbud. Efter en smuttur forbi Spritfabrikken, som der er store planer om at ombygge til
kulturhus og boliger, fik vi præsenteret Jomfru Ane Park, hvor mange unge var i gang med henholdsvis basketball og skateboard.
Derefter så vi Hack Kampmanns fine
toldbygning, gik på honnørkajen foran
Aalborghus Slot, kom forbi Utzon
Center og var inde at se de offentligt
tilgængelige arealer i Musikkens hus
for at slutte på Nordkraft.
Skønt trætte udtrykte deltagerne stor
tilfredshed med turen, hvor vejret også var aldeles henrivende.
Den nye havnefront i Aalborg

Middelalderkøbstad og fotografering af bevaringsværdige bygninger
Fra Landsforeningen har vi lokalt på det seneste fået to opgaver, som vi er gået i gang med
at løse. Fra Jep Loft, som er medlem af Landsforeningens bestyrelse, har vi modtaget et
oplæg til en del af Landsforeningens hjemmeside, hvor bymiljøet i alle landets middelal-
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derkøbstæder vurderes. Materialet om
Hjørring var fejlbehæftet og mangelfuldt, hvilket vi fra FBL-Hjørrings side
naturligvis vil forsøge at rette op på.
Den anden opgave drejer sig om fotoregistrering af bevaringsværdige bygninger. Kulturstyrelsen har en database
over landets bevaringsværdige bygninger, men der mangler billeder af de fleste. Derfor har man fra Landsforeningens side med støtte fra Realdania sat
et projekt i gang, hvor man kommune
for kommune får fotoregistreret disse
huse. Man vil gerne i 2015 have fotograferet i Hjørring Kommune, og FBLNørre Allé, Hjørring
Hjørring er i kontakt med Historisk Arkiv og kommunen om mulighederne for at få projektet i gang.

Niels Vium i Amtmandsboligen
I samarbejde med KViV (Kunstens Venner i Vendsyssel) og Folkeuniversitetet
har FBL-Hjørring planlagt en eftermiddag med kgl. bygningsinspektør Niels
Vium, som først vil forelæse om Hack
Kampmann og hans arkitektur og derefter vise rundt i Amtmandsboligen, hvis
restaurering han har været involveret i.
Arrangementet finder sted søndag, den
19. oktober i Amtmandsboligen. Invitation udsendes i august.
Akvarel af Hack Kampmann

Foreningens medlemmer ønskes en dejlig sommer!
Venlig hilsen
Søren Thirup
Formand for FBL-Hjørring
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