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Fotoopgaven afsluttet
Som omtalt i flere nyhedsbreve har FBL-Hjørring
hen gennem 2015 fotograferet de bygninger, der er
udpeget som bevaringsværdige i Hjørring Kommune, og så vidt muligt
også fundet historiske billeder af disse bygninger.
Billederne er derefter samlet og ordnet efter adresse,
og endelig har Landsforeningen for Bygnings- og
Landskabskultur oploadet
billederne på Kulturstyrelsens database FBB (Fre- Bevaringsværdigt hus på Sindal-kanten
dede og Bevaringsværdige
Bygninger). Arbejdet har været et tilbud fra FBL- Hjørring og Landsforeningen til
Hjørring Kommune, der har betalt et mindre beløb til projektet, som flytter sig fra
kommune til kommune. Lokalforeningens arbejde er imidlertid udført gratis.
Databasen, som billederne er lagt ind på, er nok bedst egnet som et værktøj for
kommunens administration. Den er ikke særlig brugervenlig eller intuitiv for almindelige borgere at gå på opdagelse i.

Reception i den anledning
Færdiggørelsen af denne forholdsvis store arbejdsopgave blev markeret ved en reception i
Det Gamle Rådhus i Hjørring onsdag den 10.
februar. Foreningens medlemmer og ejerne af
de bevaringsværdige huse i kommunen var inNej, det er da et morsomt hus.
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viteret, og knap 100 mødte op til et par hyggelige timer.
Til lejligheden havde vi i
FBL-Hjørring udgivet et lille
hæfte
”Bevaringsværdige
huse i Hjørring kommune”.
Hæftet er rigt illustreret
med eksempler og fortæller,
hvad der er med til at gøre
et hus bevaringsværdigt.
Desuden gøres der opmærksom på, at de bevaringsværdige bygninger koncentrer sig i afgrænsede områder, mens resten af kommunen mangler at blive afsøgt for bygninger med bevaringsværdige kvaliteter – Bliver der mon snart sagt værs'go?
en svaghed FBL-Hjørring
gerne vil hjælpe med at rette op på.
Hæftet kan findes i en elektronisk udgave på FBL-Hjørrings hjemmeside
http://www.fblihjoerring.dk/ under Nyheder/Seneste nyhedsbrev. Er man særlig
interesseret i nogle eksemplarer af den fysiske udgave af hæftet, kan man hente
dem på Vendsyssel Historiske Museum i Hjørring. Biblioteket har også fået en
stak til uddeling, og vi vil forsøge at få lagt et antal eksemplarer ud i flere af dagligvarebutikkerne i de mindre bysamfund.

Fortæl os, hvor der er flere bevaringsværdige bygninger i kommunen
I det ovennævnte hæfte gøres der som sagt
kortfattet rede for, at listen over bevaringsværdige bygninger i Hjørring Kommune ikke er fyldestgørende, men at store
områder er ”uudforskede” med hensyn til
bygninger, der kunne fortjene en udpegning som bevaringsværdige. Det kan naturligvis dreje sig om enkeltbygninger, men
det kan også være små bygningsmiljøer: et
landbrug eller et bymiljø, fx en gade eller
et torv.
Hæftet viser nogle huse, der muligvis kunne udpeges, og der opfordres til, at alle
med interesse for emnet og viden på området henvender sig med gode forslag til huse, der bør udpeges som bevaringsværdige.
Apoteket er udpeget som bevaringsværdigt, men ...
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På foreningens hjemmeside http://www.fblihjoerring.dk/ under Nyheder/Seneste
nyhedsbrev kan man finde en adresseliste over de bygninger i Hjørring Kommune,
der på nuværende tidspunkt har status som bevaringsværdige.
På e-mailadressen
info@fblihjoerring.dk
glæder vi os til at få oplysninger om adresser
med bygninger, som
burde fremhæves med
en udpegning som bevaringsværdige.

... det er den gamle bankbygning ikke.

God påske!
Venlig hilsen
Søren Thirup
Formand, FBL-Hjørring
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