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En solstrålehistorie i Hirtshals
Adressen Højersgade 2 i Hirtshals
omfatter et lille ydmygt fiskerhus
med udhuse. Det ligger med facaden lige ud til Lille Tektonisk Plads,
som er udført af Claus Ørntoft, og
fortæller derfor med sin store synlighed historie om tidligere tiders
almindelige liv i Hirtshals.
Huset var blandt de bygninger, som
FBL-Hjørring for et år siden foreslog
udpeget som bevaringsværdige – og
et af dem, som kommunen godkendte, så huset nu figurerer på
listen over bevaringsværdige bygninger i den nye kommuneplan,
som netop er ved at blive vedtaget.
Her i februar blev vi i FBL’s bestyrelse klar over, at kommunen var parat til at sælge huset. Vi frygtede for dets videre skæbne og lavede et opslag på foreningens facebookside for
at gøre opmærksom på, at noget var i gære.
På den baggrund er det meget glædeligt, at Hirtshals’ netavis ”Flaskeposten” den 11.
marts kunne fortælle, at huset overtages af pottemager Joan Grønfeldt, som vil skabe et
udstillingssted for kunsthåndværkere fra bl.a. Mygdal.
”Beliggenheden Højersgade 2 er et oplagt rum i byen til formidling af kunsthåndværk, galleri og arbejdende værksted”, siger Joan Grønfeldt, ” Vi holder åbning og housewarming palmesøndag den 9.
april kl. 14.00, hvor vi håber at se en masse mennesker”. Værkstedsbygningerne er bygget af drivtømmer fra den gamle Hirtshals havn og skal fungere som arbejdende værksteder om sommeren.
Til jul lukkes stedet på ubestemt tid, fordi det skal
renoveres. Renoveringen vil ske med respekt for
husets bevaringsværdige status.
Det er da en dejlig historie!
FBL–HJØRRING
www.fblihjoerring.dk

1

FBL-Hjørring på Facebook
Jeg vil endnu en gang gøre opmærksom på, at FBL-Hjørring er kommet på facebook.
Gennem vores facebookside vil vi understøtte det, der er en del af foreningens formål: at
fremme forståelsen for de værdier af æstetisk og historisk karakter, vi i kommunen har
inden for bygnings- og landskabskultur.
For nylig har vi på facebooksiden lavet et opslag om det foruroligende i, at det kommunale
system kan finde på
overhovedet at tænke
tanken om at nedrive
Skolegade 6 i Hjørring.
En bygning, der efter
FBL-Hjørrings opfattelse
har både æstetiske og
historiske kvaliteter i en
grad, der gør en bevaring selvfølgelig.
Vi vil gerne have så
mange mennesker som
muligt i tale og få dem
til at forholde sig til den
slags spørgsmål. Jeg
skal derfor meget opfordre nyhedsbrevets læsere til at følge FBL-Hjørring på facebook og dele opslagene.

Besøg i teatret
Den 1. marts havde foreningen
arrangeret en rundvisning på
Vendsyssel Teater. Det var opmuntrende for en gangs skyld at
opleve et byggeri, hvor arkitekturen ikke har været lagt i stram
spændetrøje.
De 17 deltagere blev vist rundt
af Pia Mourier, som undervejs
fint forklarede, hvordan der omhyggeligt er tænkt på at skabe
den bedst mulige arbejdsplads
for teaterfolk.
Tolv af os blev og spiste i cafeen og oplevede bygningens forsamlingshus-funktion.
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Arrangement om Hirtshals Station
Foråret byder på endnu
et arrangement for foreningens
medlemmer.
Tirsdag, den 2. maj, vil
Susanne Fibiger fortælle
historien om Hirtshals
Station, der blev bygget
som havneadministrationsbygning og nu er
koncernkontor for virksomheden
”Skagerak
Group”. Bygningen er
tegnet 1919 af Hjørringarkitekten Jens Jakobsen. Ingeniør Jørgen
Fibiger, Susanne Fibigers bedstefar, lod den
på statens vegne opføre
og var husets første beboer.
Foredraget vil finde sted på Hirtshals Rådhus og efterfølgende vil der blive besigtigelse af
den nyrestaurerede tidligere stationsbygning.
En egentlig invitation udsendes senere.

Venlig hilsen
Søren Thirup
Formand, FBL-Hjørring
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