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ELSE CHRISTENSEN 1934-2020 
 

Tirsdag, den 27. okto-

ber, skulle der have 
været festlighed om-

kring plantningen af et 
ærestræ, en stilk-eg, 

for Else Christensen; 
men landets statsmini-

ster forhindrede det 

ved et par dage tidlige-
re at sænke forsam-

lingsloftet til blot ti 
personer. Niels Bend-

sen, foreningens næst-
formand, og jeg hente-

de imidlertid Else Chri-
stensen, så hun kunne 

se sit træ stå fint plan-

tet midt på Nørre Torv. 
Pressen var til stede og 

tog billeder, bl. a. ved-
stående, og interviewede, så det blev en lille fest for Else Christensen. 

Else Christensen var den dag temmelig skrøbelig, og i dag, hvor dette skrives, kan vi med 
beklagelse konstatere, at hun netop er død. 

At vi plantede et ærestræ for hende, skulle ses som en påskønnelse for, som der står i 
det medfølgende diplom, ”en energisk og vedholdende indsats gennem mange år i FBL, 

især med at forbedre Hjørrings facader og indfaldsveje og med at sikre arkitektonisk kva-

litet i nybyggeriet. Desuden for sit personlige engagement i at fotodokumentere byens 
bygningsarv”.  

Else Christensens virke i FBL’s bestyrelse begyndte i november 1986, hvor hun straks fik 
opgaven som sekretær. Efter fem år på den post blev hun i 1991 formand for foreningen. 

En energisk formand.  
For eksempel udarbejdede foreningen i forbindelse med købstadsjubilæet i 1993 et beva-

ringsforslag for Christiansgave. Et forslag, der desværre ikke nød fremme. I 1996 var Else 

Christensen foreningens pennefører i beskrivelsen af ”umistelige bygninger og helheder” i 
Hjørring, dvs. bygninger og miljøer, uden hvilke Hjørring ikke ville være Hjørring. Alle 

disse bygninger er i dag udpeget som bevaringsværdige, og en af de helheder, der blev 
fremhævet, er netop Nørre Torv, hvor et ærestræ nu kan bidrage til Else Christensens 

minde. 

Da Else Christensen fik sit ærestræ. Træet anes bag Niels Bendsen til højre.  

Foto: Henrik Louis. 

http://www.fblihjoerring.dk/
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Else Christensen arbejdede op gennem 90’erne aktivt – og med held – for at få etableret 
et facadeudvalg i kommunen. 

I 1998 genopstillede Else Christensen ikke. Men efterfølgende ville ingen sætte sig i for-
mandsstolen, og man forsøgte sig med kollektiv ledelse, så foreningen var truet af opløs-

ning. Året efter vendte Else Christensen derfor tilbage igen, samlede tømmerne op og tog 

endnu tre år som formand. I den periode fotodokumenterede hun bl.a. husene i Svane-
lundskvarteret. 

Hun var en energisk kvinde med sine meningers mod, men også glimt i øjet. I sensomme-
ren, da vi mødtes for at tale om ærestræ, ville jeg gerne høre om foreningens arbejde i 

hendes formandstid. Hun syntes ikke rigtig hun huskede så meget; men det var hygge-
ligt, sagde hun. 

Hendes betydning for og engagement i foreningen fornemmer man også, når man hører, 

at nogen gav hende kælenavnet ”FBL-se”. Det var godt, vi nåede at give hende et træ. 
  

    

ÆRESTRÆ FOR JOHANNES SKOV 
 

Den 20. oktober kl. 14, lige 

mens dagens regn faldt, plan-
tede foreningen et ærestræ for 

Johannes Skov, som er tidli-
gere kommunegartner i den 

daværende Hirtshals Kom-
mune. Gennem sit 25-årige 

virke fik han mod mange odds 
skabt adskillige grønne områ-

der, som man i dag kan glæ-

des ved, bl.a. Folkeparken, 
området ved Bindslev Elværk 

og de mange rododendroner i 
Bindslev Lystanlæg. 

Ærestræet er en småbladet 
lind, der blev plantet ved 

Emmersbæk Kirke. Det med-

følgende diplom beskriver 
plantningen som en påskøn-

nelse for hans ”mangeårige 
forstlige og gartneriske virke i 

Hirtshals kommune, deraf 25 
år som kommunegartner. En 

synlig indsats med at etablere 
lægivende og varierende be-

plantninger under vanskelige 

vilkår og tilføre klitplantager-
ne øget variation og rekreative 

muligheder. Desuden faglig 
bistand ved bl.a. anlæg af 

Emmersbæk Kirkegård”. 

Der dukkede 40-45 gæster op              
til begivenheden. 
 

 

Den 91-årige Johannes Skov planter sit træ. Formanden ser beundrende til. I bag-

grunden skærmer gæsterne sig med paraplyer. 

http://www.fblihjoerring.dk/
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KIRKEDALS FISKEEKSPORT, LØNSTRUP 
 

Ejendommen Strandvejen 

128, der er udpeget som beva-
ringsværdig, er på vej til at 

blive renoveret. Vores forening 
har fået lov at komme med 

gode råd, som glædeligvis har 

vundet genklang. Dette billede 
fra omkring 1950 har inspire-

ret planerne. Ganske vist byt-
tes der om på et par murhul-

ler; men det nuværende eter-
nittag udskiftes med tagpap, 

bygningerne bliver igen hvide, 
skydeporten genopstår som 

skodde ved portåbningen, 

hejsekvisten genskabes, og 
stuehusets sammenbygning 

med produktionslængerne 
fjernes. 

Det bliver spændende at se resultatet. 
 
 

INGEN KRAV TIL ARKITEKTUREN PÅ NYT HOTEL 
 

Afløseren for Hotel Klitbak-
ken i Løkken er på vej. En 

lokalplan for Løkken Klithotel 
har netop været i høring. Lo-

kalplanen bestemmer hotel-
lets omfang, bl.a. 4 etager og 

op til 96 værelser, og dets 

placering i forhold til Nørre-
gade; men dets udseende 

skrives der intet om. 
Det kan ikke være rigtigt, at 

der kan være frit slag i en by 
som Løkken, der lige bag før-

ste husrække på begge sider 

af Nørregade er omfattet af en 
bevarende lokalplan, som 

borgerne i deres om- og til-
bygninger faktisk gør en hel 

del for at leve op til. 
På en så central placering i 

Løkken må der stilles krav til så stor en bygning om at spille med på den stil, der ellers 
præger Løkkens bebyggelse. 

Sagen er blevet behandlet af Teknik- og Miljøudvalget, som heldigvis er på linje med 

FBL’s synspunkter. Lokalplanen er nu blevet justeret med hensyn til, hvordan bygnin-
gens facader og tag fremtræder, og er netop nu i supplerende høring. 

Kirkedals Fiskeeksport omkring 1950. I dag ligger den store parkeringsplads i øverste 

højre hjørne af billedet. 

Hotel Klitbakken i sin nuværende skikkelse. 

http://www.fblihjoerring.dk/
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Der har været fremlagt principtegninger af et projekt med 4 etager. Disse tegninger be-
styrker vores betænkelighed ved at bygge i den højde i Løkken, så i vores supplerende 

høringssvar vil vi foreslå, at byggeriet gøres en etage lavere.  
FBL-Hjørring svarede i første omgang således: 

http://www.fblihjoerring.dk/.../L%C3%B8kken-L%C3%B8kken... 
 
 

TAK FOR I ÅR 
 

Det har i sandhed været et anderledes år, vi har været igennem. At drive foreningen har 
været som at køre på en punkteret cykel. Vi er godtnok kommet fremad på bedste be-

skub, men uden den elan, vi fra bestyrelsens side havde ønsket.  

Vi har også været bragt i en force majeure-situation, så vi måtte bryde vedtægterne og 
udskyde generalforsamlingen, som vi i øjeblikket forestiller os afholdt sidst i januar eller 

sidst i februar. Vi vurderer situationen igen efter nytår. 
 

I ønskes alle en Glædelig Jul og et godt og mere forudsigeligt 2021 
 

Søren Thirup 

Formand, FBL-Hjørring 
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