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”Det blå hjørne” på vej væk
Fra omkring 1880 har ”Det blå
hjørne”, hvor ungdomsklubben
Zonen i dag har til huse, og
tandlægehuset ved siden af været en integreret del af Jernbanegade, men nu trues bygningerne af nedrivning. Kommunen
forestiller sig at lade dem falde
sammen med Sysseltinget. Det
bekymrer FBL’s bestyrelse.
Da det kom os for øre, bad vi om
et møde med borgmesteren. Det
fandt sted en af de første dage i
marts. Ved mødet, hvor borgmesteren var sekunderet af direktøren for teknik og miljø, beskrev
vi Jernbanegade som et kulturmiljø, der fortæller historie om, Jernbanegade mod syd
hvordan bymidten skulle forbindes med jernbanen, da den blev
anlagt lidt syd for byen.
Gaden udgør et tidstypisk miljø
med kun få nyere huse og er en
helhed, som afsluttes med værdighed i begge ender af henholdsvis stationen og Springvandspladsen 1. Ganske vist
kan vedligeholdelsen flere steder
i gaden være bedre, og der burde
ryddes op i skiltningen, men tager man det lange blik på, er der
her et miljø, man bør værne om.
Ingen af husene synes at have
lidt overlast i et omfang, så de
ikke forholdsvis let kan bringes
Jernbanegade mod nord
til fordums selvsikre fremtræden.
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Kulturmiljøer
Arbejdet med kulturmiljøer, som blev omtalt i
december-nyhedsbrevet er gennem vintermånederne forløbet med møder hver anden uge.
Projektet er kommunens, men man har inviteret FBL og museet til at bistå som en slags
sparringspartnere/konsulenter.
Kulturmiljøer er kort fortalt områder, der udpeges som gode eksempler til at fortælle den
lokale historie. De udpegede områder beskrives, og der gøres rede for deres sårbarhed i
forhold til den almindelige udvikling.
De udpegede kulturmiljøer skal formidles til
offentligheden. Der forestår endnu et par mø- Rubjerg Knude. Et kulturmiljø med en dramatisk forder, inden arbejdet forventes færdigt i løbet af tælling, som kan fanges i ét billede. Billedet er lånt fra
kommuneplanen.
foråret.

Fotoprojekt – bevaringsværdige bygninger
Landsforeningen er gået i samarbejde med Realdania om at gøre et fremstød for en bedre
registrering af de bevaringsværdige bygninger. Det sker ved at lægge billeder af bygningerne ind på databasen FBB (Fredede og Bevaringsværdige Bygninger). Landsforeningen har i
den forbindelse opfordret bl.a. FBL-Hjørring til at deltage ved at nyfotografere de bevaringsværdige bygninger i kommunen og desuden finde nogle gamle billeder, så bygningernes udvikling/ændringer kan dokumenteres.
Bevaringsværdige bygninger er kommunens ansvarsområde, så foreningens arbejde sker
med kommunens billigelse og støtte. Omvendt støtter foreningen også kommunen, idet de
nye billeder skal være en del af kommunens baggrundsmateriale for at vurdere graden af
bevaringsværdi for de enkelte huse.
Arbejdet, der omfatter flere hundrede huse, afsluttes ved udgangen af dette år. Kommunens arbejde med vurderingerne vil muligvis strække sig længere. I forbindelse med nyfotograferingen i Hjørring, Løkken og Lønstrup forsøger foreningen at alliere sig med Hjørring Fotoklub til med deres store indsigt og kunnen at foretage fotograferingen.

Frederikshavnsvej 325 fotograferet i 1991 – og i 2012
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Arkitekturpris 2015
I denne sag opfordres foreningens medlemmer
til at bidrage. Kommunen kan nemlig ikke uden
videre i deres systemer finde alle relevante emner til en præmiering frem. Derfor modtager vi i
foreningen gerne forslag fra medlemmer, som
har kendskab til interessante nybygninger eller
renoveringer rundt omkring. Det gælder alle
slags bygninger. Ganske vist skal byggeriet være
færdigt i 2014 for at kunne komme i betragtning
i 2015, men den slags vil blive undersøgt, så lad
os det vide, hvis I har kendskab til noget interessant på den front.
Haldbjerg 6, Hjørring, blev præmieret i 2014.

Eventuelle forslag skal gerne være foreningen i Foto: Nørkær+Poulsen Arkitekter.
hænde senest tirsdag, den 7. april.

Sommerudflugt til Sæby
Den traditionsrige sommerudflugt i samarbejde med Museumsforeningen går i år til Sæby. Udflugten finder sted søndag, den 31. maj. Nærmere invitation kommer i løbet af april.

Endnu er overtegnet succes: Niels Vium i Amtmandsboligen
Her i midten af marts gentog foreningen i samarbejde med KViV (Kunstens Venner i Vendsyssel) efterårets meget vellykkede arrangement i Folkeuniversitetsregi, hvor kgl. bygningsinspektør, arkitekt Niels Vium forelæste
om Hack Kampmanns liv og værk og efterfølgende viste rundt i Amtmandsboligen, som
han har stået i spidsen for at renovere. Det var
en meget engageret og vidende forelæser og
rundviser, som deltagerne havde fornøjelsen at
møde. Adskillige udtrykte deres glæde over
arrangementet.
Selv om også anden runde af arrangementet
var overtegnet, bliver der ikke tale om flere repriser.

Venlig hilsen
Søren Thirup
Som de snart kan ses igen. Roser ved en søjle i Amtmandshavens pergola.
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