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Om Lønstrup og redningsstationen
Om Lønstrup
Lønstrup er en af de byer ved vestkysten, der i udpræget grad vidner om,
hvordan kulturarven med historier og steder er med til at skabe stemning og
miljø i et bysamfund. Der er arbejdet med detaljerede beskrivelser af byens
historie og kulturarv under overskriften kystkulturen i projektet ”Kulturen mellem
kyst og land”, der blev gennemført i perioden 2006-2008, hvor Hjørring var
Kulturarvskommune.
Heri indgik bådepladsen og redningsstationen
som en meget vigtig brik i Lønstrups
og dermed Hjørring kommunes kulturmiljø.
Om redningsstationen
Lønstrup var et af de første steder i Danmark, hvor man fik et organiseret
redningsvæsen. Det skete i 1851, hvor man fik et raketapparat fra England
og en redningsbåd bygget i København. Det første hus blev bygget ved Sdr.
Strandvej. Den nuværende bygning på Kysten 10, er fra 1936.
I perioden 1851-1996 har redningsmandskabet været med til at redde 260.
Farvandsvæsenet besluttede i 1996, at nedlægge stationen i Lønstrup og
overføre aktiviterne til Hirtshals Redningsstation.
Året efter overdrog Finansministeriet huset til Lønstrup Fiskeriforening og
Lokalhistorisk Forening for Lønstrup og Omegn. Foreningerne dannede
derefter institutionen Lønstrup Gamle Redningsstation, hvis repræsentantskab er bestyrelserne i de to foreninger.1.
Institutionens formål er:
 at sætte bygningen i stand og vedligeholde den
 at bevare stationens oprindelige udseende,
 at fortælle Lønstrups historie: om fiskeriet, redningsvæsenet, skudehandelen, naturkatastrofen, turismen og byen i dag.
 at informere om og henvise til historiske steder i Lønstrup og Omegn.
Huset rummer i dag en udstilling om fiskeri og redningsvæsen. I denne indgår den sidste båd, ”Marly”, der er bygget i på Lønstrup Bådebyggeri.
Renovering
I 2002 og 2004 er ydervæggene renoveret med støtte fra h.h.v. Amtets pulje ”Kulturspor” i 2002 med kr. 100.000 og fra Hjørring kommunens
bevaringspulje i 2004 med et rente- og afdragsfrit lån på kr. 132.166. Sidst men ikke mindst med mange timeres frivilligt arbejde.
I 2011 afsluttede vi endnu et projekt nemlig nyt tag, tagrender, fugning af øst gavl samt opsætning af ny trappe til det flotte velbevarede
loftsrum. Projektet blev gennemført med økonomisk støtte fra Fiskeri LAG Nord, kr. 153.550 under indsatsområdet:” Attraktive Levevilkår:
Beskyttelse og forbedring af arkitektonisk kulturarv.”, kr. 25.000 fra Sparekassen Vendsyssel, Inge og Asker Larsens Fond 161.825 og 220
timers frivilligt. Afslutningen på projektet blev fejret på husets 75 års dag med servering af øl og wienerbrød, samme traktement, som redningsmændene fik på afslutning af arbejdsdage, hvor hus og båd blev gennemset, rengjort, pudset og poleret.
Sidste år fik vi Bevaringscenter Nordjylland til at gennemgå huset. Det resulterede i en rapport med anbefalinger til rengøring, sprøjtning for
borebiller samt varmebehandling og frysning af genstande. Sprøjtning for borebiller kostede kr. 15.000, hvilket blev støttet af Hjørring Kommune Vedligeholdelsespulje. Loftet og genstande på loft blev behandlet og genstande sat på plads. Nu er der gang i stuetagen med rengøring og oprydning, før vi kan gå i gang med opbygning af ny og visionær udstilling, med udgangspunkt i vores formål.
I huset er der kun en enkelt loftslampe i hvert rum. For at opbygge en udstilling om vores spændende historie kræver det en ordentlig belysning, så elementerne plancher og genstande kommer til deres ret.
Fortællingerne og tilhørende fotos formidles på store laminerede plader – der kan tåle klimaet i huset.
Ansøgning om midler til udstilling og belysning er søgt ved Energinord. Afventer svar.medio februar
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Ansøgning matchningsmidler til reparation af ydervægge/vinduer i Lønstrup gamle Redningsstation
EU-parlamentet og EUs kulturministre har udnævnt 2018 til ”Europæisk År for Kulturarv”.
Målet er at sætte fokus på både den nationale kulturarvs værdi og betydning og på den fælles og uadskillelige kulturarv, vi deler på tværs af
Europas landegrænser.
En af de brikkerne i den nationale og lokale kulturarv er Lønstrup gamle Redningsstation. Med udgangspunkt i en ny udstilling og andre
aktiviteter satser vi på at være aktive medspillere i kulturarvsprojektet. Åben udstilling, foredrag, og sidst men ikke mindst arbejde for at få
børn og unge som aktive medspillere
Før aktiviteterne kan sættes i gang kræves en omfattende renovering af ydervægge og vinduer jf. vedlagte tilbud.
Da huset blev renoveret for flere år siden anvendte vi specielle mursten og mørtel anbefalet af museumsverdenen. Desværre har det vist
sig, at hverken museumssten eller mørtel kunne klare det hårde klima så tæt ved kysten. Da skaderne viste sig, var garantien desværre
udløbet.
Med henvisning til ovenstående og vedhæftede tilbud søger vi hermed om støtte til::
Omfugning af og udskiftning af dele af ydervægge
Reparation af vinduer – udskiftning af alle beslag, slibning og maling
Der søges om i alt inkl. moms
Projektet forventes gennemført i 2018
Med venlig hilsen

Tove Marquardsen
Arkiv- og projektleder Lokalhistorisk Forening for Lønstrup og Omegn
Sekretær, kasserer og fondraiser i Lønstrup Gamle Redningsstation

kr. 108.812,50
kr. 16.287,50
kr. 125.100.00

Havtornens rige
M. Kabelsvej
Lønstrup
9800 Hjørring

TILBUD
Nr. .......................:
Dato .....................:
Kundenr ................:
Side .....................:

vedr udskiftning af vinduesbeslag på redningsstationen

Nr. Tekst

Antal Enhed

70 vinduesbeslag pr vindue
73 maling-oliebaseret
1 Svendetimer vedr. udskiftning af
beslag, slibning af rammer ved
beslag, males samme sted, slibning
af falshuller så vinduer kan åbnes

(Momsfrit beløb: 0,00 - Momspligtigt beløb: 13.030,00)

5 stk.
1 stk.
26 timer

652
02.02.2018
269
1 af 1

Stk. pris

Pris

462,00
450,00
395,00

2.310,00
450,00
10.270,00

Subtotal :

13.030,00

25,00% moms :

3.257,50

Total DKK :

16.287,50

Lønstrup Ny Tømrer- og Snedkerforretning ApS - Jammerbugtvej 5 - 9800 Hjørring - CVR-nr.: 35638024
Tlf.: 60142699 - Mail: lts@has.dk Bank: Spar Nord Bank - Kontonr.:9001 / 4581393585 -

