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Nye udpegninger af bevaringsværdige bygninger
På sit møde 26. april vedtog byrådet
Kommuneplan 2016, der udstikker
rammerne for, hvordan der skal administreres i kommunen de næste
fire år. Under planens afsnit om kulturarv behandles også emnet bevaringsværdige bygninger, hvor det
blandt andet gøres klart, at de nuværende udpegninger ikke er fyldestgørende, og at der derfor fortsat vil ske
udpegninger.
På et kort er alle bevaringsværdige
bygninger markeret, og ved at klikke
på markeringen får man adressen
oplyst og ofte noget om udpegningsgrundlaget.
Gartnergaarden i Prinsensgade, Hjørring
I forbindelse med den nye kommuneplan er 13 bevaringsværdige bygninger udgået af listen først og fremmest på grund af, at de er blevet tilladt nedrevet og erstattet med nybyggeri. Til gengæld er der sket 75 nyudpegninger, hvor en del skyldes et forberedende arbejde med en bevarende lokalplan for Brinck Seidelins Gade, Amtmandstoften og sydsiden af
Østergade i Hjørring. Men også fra den liste med 39 forslag, som FBL i maj 2016 indsendte til kommunen, er 24 bygninger udpeget.
De forslag fra FBL, som er blevet udpeget, præsenteres på foreningens hjemmeside
http://www.fblihjoerring.dk/ under Temaer/Bygningsbevaring, hvor der også er en adresseliste over det samlede antal nyudpegninger.

Kastanjen på Tørholmsvej
Hvem kender ikke kastanjen på Tørholmsvej? De fleste har kørt under dets krone, som
rækker tværs over vejen, og vi er nogle, der vidste lidt mere om træet med baggrund i den
gamle træregistrant, hvor det har nr. 1364, og hvor det blev anslået, at det blev plantet i
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årene 1915-20. Men nu er det
kommet for en dag, at det er resultatet af en hestekastanje, der blev
trykket i jorden i 1903.
Læs den lille beskrivelse af træets
historie og om fortovet, der måtte
vige, på foreningens træhjemmeside
http://www.traeerihjoerring.nu/,
hvor der også for nylig er lagt tekster ind om Lilleheden Plantage og
klitplantagerne i Tornby, Tversted
og Uggerby.

Hirtshals Station / Havneadministrationsbygningen
Den 2. maj havde foreningen et vellykket besøg i Skagerak Groups
hovedsæde i Hirtshals,
der blev bygget som
havneadministration
i
1919 og i mange år fungerede som Hirtshals
Station. Cirka tyve deltog og hørte først Susanne Fibiger fortælle
om baggrunden for bygningen og dens tilblivelse.
Ved det efterfølgende
besøg i og om huset
kunne vi konstatere, at
det udvendigt – på nær
enkelte forhold – glædeligvis er ført tilbage til
det oprindelige udtryk. Dog afsløredes det, når man var tæt på, at de fire skorstenspiber
ikke er muret op, men lavet af andet materiale og ”påklistret” taget. Det er et spørgsmål,
om det ikke med den løsning havde været bedre at undlade dem.
Indvendig havde man desværre ikke fundet anledning til eller mulighed for at beholde den
oprindelige indretning. Det var bygget fuldstændig om til moderne kontorfaciliteter.
På vej til den afsluttende spisning gav Susanne Fibiger selskabet en bonusoplevelse, idet
hun førte os ind i den fredede krobygnings krostue og fortalte historier om stedet og menneskene omkring det.
Med lidt mad sluttede en dejlig majdag.
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Gården på væggen
Her inden sommerferien melder sig, kan vi løfte
sløret for, at Niels Bendsen, foreningens næstformand, ved et arrangement
onsdag, 30. august,
vil vise foreningens medlemmer rundt i særudstillingen ”Gården på væggen” på Vendsyssel
Historiske Museum.
Niels Bendsen har selv stået for udstillingen,
som handler om gårdmalerier i Nordjylland. Niels Bendsen har i mange år forsket i gårdmalerier og er blandt de største kendere i landet.
”Engvang”, Sørig Engvej 35 sydøst for Tuen.
Malet af ”Skryds Peter” / Peter Johannes Pedersen fra Ulsted.

En egentlig invitation kommer senere, men reserver allerede nu datoen.

Og så vil vi også minde om, at mandag, 2. oktober er arkitekturens dag, hvor Hjørring
Kommunes Arkitekturpris uddeles. Det sker i Vendsyssel Teaters Musiksal.

Venlig hilsen
Søren Thirup
Formand, FBL-Hjørring
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