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ARKITEKTURENS DAG
Der var så stor interesse for arrangementet ”Hack Kampmanns bygninger i Hjørring” på
arkitekturens dag mandag, 3. oktober, at vi måtte lave en gentagelse dagen efter. Der var
30 deltagere om mandagen og 20 om tirsdagen.

Andendagens hold i Amtmandshaven

Arrangementet blev indledt i Amtmandsboligen,
som
er
Hack
Kampmanns hovedværk i Hjørring,
i byens sal (amtmandens store spisestue), hvor landskabsarkitekt
Charlotte Helsted fortalte om Hack
Kampmann og hans arkitektur.
Hun orienterede om det projekt,
hun arbejder på, som i første fase,
der nu søges midler til, går ud på
at få markeret og formidlet Hack
Kampmanns bygninger i Hjørring
Kommune.
I to senere faser er det tanken at
udstille Hack Kampmanns fine ma-

Charlotte Helsted i gang med sin præsentation
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lerier og akvareller og at få Postparkeringen omdannet til en Hack Kampmanns Plads, da
den er omgivet af fire af hans bygninger.
Derefter førte Charlotte Helsted forsamlingen rundt i den centrale del af byen for at se
nærmere på de seks Hack Kampmann-bygninger, som ligger der.

Foran én Hack Kampmann-bygning betragter førstedagsholdet en anden, mens en tredje findes bag fotografen.

Andendagsholdet ser, hvad førstedagsholdet så. Man må
håbe, der kommer en køber med stor veneration for huset.

ÆRESTRÆ FOR TROELS BIDSTRUP HANSEN
Det er en fornøjelse i dette nyhedsbrev at kunne afsløre, at FBL’s ærestræ 2022 tildeles Troels Bidstrup Hansen for hans store indsats i
kommunens kunstudvalg med udsmykning af
byrummene i kommunen. I 50 år har han arbejdet dedikeret med at få kunst – ofte skulpturer – til kommunen.
Træet, en stilkeg, bliver plantet, hvor stien i
Folkeparken munder ud i Palleskær Engvej.
Plantningen vil finde sted i første halvdel af
november, og vi i bestyrelsen håber, at mange
vil deltage i arrangementet. Endelig dato og
klokkeslæt meddeles senere.
Ærestræ: Stilkeg plantet 1989 for kommunegartner
Børge Kahr Nielsen i forbindelse med hans pensionering.

Vi er så heldige, at vores ærestræ-projekt har
modtaget støtte fra Spar Nord Fonden, så de
næste plantninger er sikret. Det er vi meget taknemmelige for.

FORENINGENS TRÆHJEMMESIDE
Når vi nu taler om ærestræer, vil nogen måske være interesserede i at vide noget om de
ærestræer, der tidligere er plantet, og hvem de er plantet for. I den forbindelse kan vi minde om, at FBL-Hjørring har en hjemmeside, der hedder ”Træer i Hjørring”
(http://www.traeerihjoerring.nu/), hvor man blandt en hel del andet også kan finde oplysninger om ærestræerne – både de to, der blev plantet i 2020, og dem der blev plantet i
årene 1976-94.
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Den overordnede hensigt med hjemmesiden er at vise markante træer, der er identitetsskabende for det miljø, de indgår i. Også alle træer, der er udpeget som bevaringsværdige,
skulle efterhånden gerne kunne findes på siden.
Hjemmesiden er skabt med henblik på at dække hele kommunen; men redaktionen har
langtfra kendskab til alle hjørner, så man er altid meget velkommen til at gøre opmærksom på spændende træer fx gennem henvendelse til foreningens formand.

Billede fra Træhjemmesidens forside.

GENERALFORSAMLING
Nu falder efteråret på, og inden længe
skal foreningens årlige generalforsamling
finde sted. Det bliver mandag, 21. november, kl. 16.30, og Mogens Thøgersen
vil indlede med at fortælle om parken
Christiansgave, som han er ved at skrive
en bog om. Billedet viser et motiv fra
parken.

Søren Thirup
Formand, FBL-Hjørring
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