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MARKERING AF ÆRESTRÆER

I første halvdel af maj blev der lagt en flise med messingplade ved de to ærestræer, der
blev plantet sidst i oktober 2020. Det drejer om en eg på Nørre Torv i Hjørring for Else
Christensen og en lind ved Emmersbæk Kirke i Hirtshals for Johannes Skov – med ryggen
til på billedet. I Hjørring foregik nedlæggelsen i tørvejr, mens det ved nedlæggelsen i
Hirtshals regnede, som det også gjorde ved plantningen for halvandet år siden. Træerne
trives rigtig godt.
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LØNSTRUP (Strandvejen 128 og Perronen 2)
I Lønstrup sker der for tiden ombygninger med stor opmærksomhed på bevaringsværdierne. Laden på strandfogedgården, Strandvejen 56, (Keramoda) er netop ombygget, hvilket
kun et meget opmærksomt øje vil registrere.
På Strandvejen 128, købmandsgården ude ved den
yderste parkeringsplads, hvor
der tidligere var fiskeeksport, er
udlængerne restaureret med
respekt for bygningernes historie og funktion, og nu står
stuehuset for skud. Huset har
allerede skiftet farve fra rød til
hvid kalk, hvilket er mere oprindeligt i Lønstrup. Ellers bliver de tydeligste ændringer, at
der bliver sat en dobbeltdør
(”havedør”) midt i det lange,
nøgne murstykke ind mod gården; desuden bliver et oprindeligt dørhul i gavlen genåbnet
som højt vindue. Alle bygningerne der tænkes fortsat brugt
til butiksformål.
I den anden ende af byen ved
siden af den gamle station omdannes det store pakhus, Perronen 2, til bolig. Det sker uden
andre synlige ændringer af
bygningen end tre vinduer i
tagryggen som ekstra lysindtag.

STRØMGADE 1, HJØRRING
En del medlemmer har nok i avisen set billeder af foreningens formand i samtale med
ejendomsudvikler Lars Kjærgaard i en gård i
Strømgade 1 i Hjørring. Vi har ellers været
kritiske over for kommunens imødekommenhed i forhold til mange af Lars Kjærgaard projekter; men her har han imidlertid fat i noget,
foreningen kan bakke op om.
Både det stolte forhus og det ydmyge baghus
sættes ifølge samtalen i gården i stand, så de
fremstår i deres oprindelige skikkelse, som det
fremgår af arkitekt Jørgen Ussings tegninger.

Strømgade 1, baghus

FBL–HJØRRING
www.fblihjoerring.dk

2

Baghuset vil for mange være helt ukendt;
men det vil bidrage til
et autentisk gårdmiljø. Forhuset, som i
mindst en menneskealder har haft pladebeklædning på facaden i stueetagen, vil
få sine flot buede vindues- og dørhuller
tilbage, så bygningen
giver et fornemt modspil til Højskolehjemmet på den modsatte
side af gaden.
Begge bygninger skal
rumme boliger. Dog
indrettes stueetagen i
forhuset til butiksformål.

Strømgade 1, forhus

FEJRING AF MUSEUMSHAVEN
Fredag,
24.
juni, blev det
festligholdt, at
museumshaven
ved
Vendsyssel
Historiske
Museum
er
udpeget som
en af landets
indtil
videre
17
Betydningsfulde
Haver. Samtidig blev der
åbnet en udstilling
om
museumshaven, især urtehaven
og
Dejligt vejr og hyggelig snak over krydderurter og lægeplanter.
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Vejret var fantastisk,
og mange deltog. I god
stemning blev urtehaven studeret, inden
Margrethe Floryan fra
Landsforeningen overrakte diplomet til Søren
Homann fra Byrådet,
som straks lod det gå
videre til museumsdirektør Anne Dorthe
Holm, så det er, hvor
det bør være.
Som formand for FBLHjørring fik jeg lov at
indlede hele overdragelsesceremonien med
kort at fortælle om det
forarbejde, vi i forenin- Søren Homann betragter diplomet, som han netop har fået overdraget af Margrethe
gen har gjort for at få Floryan med posen over skulderen, mens Anne Dorthe Holm i røde bukser står parat til
museumshaven udpe- at modtage det til opbevaring.
get.

NATURMØDET – TINGLYSNING AF TRÆER
Alle foreningens medlemmer blev midt i maj
orienteret om Hjørring Kommunes kampagne ”Bevar dit træ for eftertiden” om tinglysning af træer og inviteret til at sikre betydningsfulde træer gennem en tinglysning.
Projektet er udarbejdet i samarbejde med
FBL-Hjørring, og ved Naturmødet i Hirtshals stod to medlemmer af foreningens
”Trægruppe”, Esther Mortensen og
Jørgen Stubgaard i
kommunens
telt
og orienterede om
kampagnen.

Hvis man har lyst til at motivere venner og bekendte med en
flyer, kan man henvende sig (se nyhedsbrevets hoved) og få et
mindre antal udleveret.
Man kan blive klogere på kampagnen her:

https://hjoerring.dk/.../bevar-dit-trae-for-eftertiden-.
Søren Thirup
Formand, FBL-Hjørring
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